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Grozījums Nr. 51
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ļoti svarīgs ekonomikas izaugsmes 
faktors ir uzticēšanās tiešsaistes videi. 
Uzticēšanās trūkums liek patērētājiem, 
uzņēmumiem un pārvaldes struktūrām 
vilcināties ar elektroniskajiem darījumiem 
tiešsaistē un jaunu pakalpojumu 
pieņemšanu.

(1) Ļoti svarīgs ekonomikas un sociālās
izaugsmes faktors ir uzticēšanās tiešsaistes 
videi. Uzticēšanās trūkums, jo īpaši 
konstatēts tiesiskās noteiktības trūkums,
liek patērētājiem, uzņēmumiem un 
pārvaldes struktūrām vilcināties ar 
elektroniskajiem darījumiem tiešsaistē un 
jaunu pakalpojumu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības palielināšana ir būtiskākais aspekts, un tādēļ uz to jāatsaucas jau pašā 
sākumā. Sociālās izaugsmes jēdziens atbilst Marita Ulvskog atzinuma projektā norādītajam.

Grozījums Nr. 52
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šīs regulas mērķis ir stiprināt 
elektronisko darījumu uzticamību iekšējā 
tirgū, uzņēmumiem, iedzīvotājiem un 
publiskā sektora iestādēm dodot iespēju 
droši un netraucēti veikt savstarpējus 
elektroniskus darījumus un tādējādi 
palielinot publiskā un privātā sektora 
tiešsaistes pakalpojumu, elektroniskās 
uzņēmējdarbības un elektroniskās 
tirdzniecības efektivitāti Eiropas Savienībā.

(2) Šīs regulas mērķis ir stiprināt 
elektronisko darījumu uzticamību iekšējā 
tirgū, uzņēmumiem, iedzīvotājiem un 
publiskā sektora iestādēm nodrošinot 
kopēju pamatu juridiski drošu savstarpēju
elektronisku darījumu veikšanai un 
tādējādi palielinot publiskā un privātā 
sektora tiešsaistes pakalpojumu, 
elektroniskās uzņēmējdarbības un 
elektroniskās tirdzniecības efektivitāti 
Eiropas Savienībā.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums attiecas uz tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 53
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 13. decembra 
Direktīva 1999/93/EK par Kopienas 
elektronisko parakstu sistēmu būtībā 
attiecas tikai uz elektroniskajiem 
parakstiem, un ar to nav ieviests 
visaptverošs ES pārrobežu un starpnozaru 
regulējums drošiem, uzticamiem un viegli 
lietojamiem elektronisko darījumu 
mehānismiem. Šī regula stiprina un 
paplašina direktīvā paredzēto acquis.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 13. decembra 
Direktīva 1999/93/EK par Kopienas 
elektronisko parakstu sistēmu būtībā 
attiecas tikai uz elektroniskajiem 
parakstiem, un ar to nav ieviests 
visaptverošs ES pārrobežu un starpnozaru 
regulējums drošiem, uzticamiem un viegli 
lietojamiem elektronisko darījumu 
mehānismiem. Šī regula novērš minētās 
nepilnības.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK par 
Kopienas elektronisko parakstu sistēmu būtībā attiecas tikai uz elektroniskajiem parakstiem, 
un ar to nav ieviests visaptverošs ES pārrobežu un starpnozaru regulējums drošiem, 
uzticamiem un viegli lietojamiem elektronisko darījumu mehānismiem. Šī regula novērš 
minētās nepilnības.

Grozījums Nr. 54
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropadome aicināja Komisiju izveidot 
digitālo vienoto tirgu līdz 2015. gadam, lai 
panāktu strauju progresu galvenajās 
digitālās ekonomikas jomās un veicinātu 

(5) Eiropadome aicināja Komisiju izveidot 
digitālo vienoto tirgu līdz 2015. gadam, lai 
panāktu strauju progresu galvenajās 
digitālās ekonomikas jomās un veicinātu 
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pilnībā integrētu digitālo vienoto tirgu, 
sekmējot tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu izmantošanu un īpašu uzmanību 
pievēršot drošai elektroniskajai 
identifikācijai un autentifikācijai.

pilnībā integrētu digitālo vienoto tirgu, 
sekmējot tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu izmantošanu un īpašu uzmanību 
pievēršot drošai elektroniskajai 
autentifikācijai un identifikācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Padome aicināja Komisiju sniegt 
ieguldījumu digitālā vienotā tirgus izveidē, 
radot piemērotus apstākļus tādu svarīgāko 
katalizatoru savstarpējai pārrobežu 
atzīšanai kā elektroniska identifikācija, 
elektroniski dokumenti, elektroniski 
paraksti un elektroniski piegādes 
pakalpojumi, kā arī piemērotus apstākļus e-
pārvaldes pakalpojumu sadarbspējai visā 
Eiropas Savienībā.

(6) Padome aicināja Komisiju sniegt 
ieguldījumu digitālā vienotā tirgus izveidē, 
radot piemērotus apstākļus tādu svarīgāko 
katalizatoru savstarpējai pārrobežu 
atzīšanai kā elektroniska autentifikācija 
vai identifikācija, elektroniski dokumenti, 
elektroniski paraksti un elektroniski 
piegādes pakalpojumi, kā arī piemērotus 
apstākļus e-pārvaldes pakalpojumu 
sadarbspējai visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija 
Direktīvā 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(Direktīva par privāto dzīvi un 
elektronisko komunikāciju)1 izteikts 
aicinājums Komisijai nepieciešamības 



PE510.784v01-00 6/162 AM\936276LV.doc

LV

gadījumā pieņemt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka termināla iekārta ir 
veidota tā, lai tā būtu savietojama ar 
lietotāju tiesībām aizsargāt un kontrolēt to 
personas datu izmantošanu, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 9. marta Direktīvu 1999/5/EK 
par radioiekārtām un telekomunikāciju 
termināla iekārtām un to atbilstības 
savstarpējo atzīšanu2 un Padomes 
1986. gada 22. decembra 
Lēmumu 87/95/EEK par standartizāciju 
informācijas tehnoloģijas un 
komunikāciju jomā3. Arī Eiropas 
daudzpusējs ieinteresēto personu forums 
par IKT standartizāciju, kas izveidots ar 
Komisijas 2011. gada 28. novembra 
Lēmumu, ar ko izveido Eiropas 
daudzpusēju ieinteresēto personu forumu 
par IKT standartizāciju4, šķiet uzticams 
dalībnieks minēto nolūku īstenošanai ar 
nosacījumu, ka datu aizsardzības 
iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijai ir nodrošināti atbilstīgi resursi, 
lai tās varētu piedalīties standartizācijas 
procedūrās, kas saistītas ar informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijām, ko 
izmanto personas datu apstrādē saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personas datu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti5.
_________________
1 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
2 OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.
3 OV L 36, 7.2.1987., 31. lpp.
4 OV C 349, 30.11.2011., 4. lpp.
5 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek piedāvāts mehānisms Komisijas un uzraudzības iestāžu, kā arī Eiropas 
Datu aizsardzības kolēģijas savstarpējai sadarbībai, lai garantētu drošu, stabilu un 
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privātumu aizsargājošu autentifikācijas vai identifikācijas pakalpojumu saskaņotu sniegšanu.

Grozījums Nr. 57
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū noteikts, ka dalībvalstīm 
jāizveido vienotie kontaktpunkti, lai visas 
procedūras un formalitātes saistībā ar 
piekļuvi pakalpojumiem vai to veikšanu 
varētu viegli veikt no attāluma un 
elektroniski attiecīgajā vienotajā 
kontaktpunktā un ar attiecīgajām iestādēm. 
Daudziem tiešsaistes pakalpojumiem, 
attiecībā uz kuriem jāizmanto PKI, 
vajadzīga elektroniskā identifikācija un 
autentifikācija un elektroniskais paraksts.

(8) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem 
iekšējā tirgū noteikts, ka dalībvalstīm 
jāizveido vienotie kontaktpunkti, lai 
nodrošinātu, ka pakalpojumiem un jo 
īpaši darījumiem var viegli piekļūt no 
attāluma un elektroniski un ka 
attiecīgajiem pakalpojumiem var piekļūt
attiecīgajā vienotajā kontaktpunktā un ar 
attiecīgo iestāžu starpniecību. Daudziem 
tiešsaistes pakalpojumiem, attiecībā uz 
kuriem jāizmanto PKI, vajadzīga 
elektroniskā identifikācija un 
autentifikācija un elektroniskais paraksts.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu, ka ne visiem pakalpojumiem pēkšņi būs jāpiemēro 
valsts noteikta autentifikācijas vai identifikācijas shēma. Ir būtiski saglabāt iespēju sniegt 
pakalpojumus, kas nav autentificēti. Pastāv liela iespējamība, ka gan uzņēmumi, gan 
iedzīvotāji spēs tos atšķirt.

Grozījums Nr. 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lielākajā daļā gadījumu pakalpojumu 
sniedzēji no citām dalībvalstīm nevar 
izmantot savu elektronisko identifikāciju, 

(9) Lielākajā daļā gadījumu pakalpojumu 
sniedzēji no citām dalībvalstīm nevar 
izmantot savu elektronisko autentifikāciju 
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lai piekļūtu šiem pakalpojumiem, jo 
attiecīgo valstu elektroniskās 
identifikācijas shēmas nav atzītas un 
akceptētas citās dalībvalstīs. Šis šķērslis 
elektronisko sistēmu jomā liedz 
pakalpojumu saņēmējiem pilnībā izmantot 
iekšējā tirgus priekšrocības. Savstarpēji 
atzīti un akceptēti elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi atvieglos daudzu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu iekšējā 
tirgū un ļaus uzņēmumiem paplašināt savu 
darbību pāri robežām, neliekot tiem 
pārvarēt šķēršļus saskarsmē ar publiskā 
sektora iestādēm.

vai identifikāciju, lai piekļūtu šiem 
pakalpojumiem, jo attiecīgo valstu 
elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas shēmas nav atzītas un 
akceptētas citās dalībvalstīs. Vēl viena 
problēma ir tā, ka patlaban izmantotās 
sistēmas liedz iedzīvotājiem un minēto 
pakalpojumu saņēmējiem attīstīt uzticību 
pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot 
efektīvu savstarpējo autentifikāciju vai 
identifikāciju. Šie šķēršļi elektronisko 
sistēmu jomā liedz pakalpojumu 
sniedzējiem pilnībā izmantot iekšējā tirgus 
priekšrocības. Savstarpēji atzīti un 
akceptēti elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas līdzekļi atvieglos daudzu 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu iekšējā 
tirgū un ļaus uzņēmumiem paplašināt savu 
darbību pāri robežām, neliekot tiem 
pārvarēt šķēršļus saskarsmē ar publiskā 
sektora iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Būtisks šķērslis elektroniskās autentifikācijas un identifikācijas ieviešanai ir arī tas, ka 
parasti patērētājiem pieejami tikai daži efektīvi līdzekļi — ja tādi vispār ir —, kas ļauj 
pārbaudīt, vai patērētāji sadarbojas ar pareizo pakalpojumu sniedzēju.

Grozījums Nr. 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai brīvi izvēlēties, kādus 
tiešsaistes pakalpojumu piekļuves līdzekļus 
tās izmantos, lai nodrošinātu elektronisko 
identifikāciju. Tām arī vajadzētu būt 
iespējai izlemt, vai, nodrošinot šo līdzekļu 
pieejamību, iesaistīt privāto sektoru. 
Dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam 
paziņot par savām elektroniskās 

(12) Dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai brīvi izvēlēties, kādus 
tiešsaistes pakalpojumu piekļuves līdzekļus 
tās izmantos, lai nodrošinātu elektronisko 
autentifikāciju vai identifikāciju. Tām arī 
vajadzētu būt iespējai izlemt, vai, 
nodrošinot šo līdzekļu pieejamību, iesaistīt 
privāto sektoru. Dalībvalstīm nevajadzētu 
būt pienākumam paziņot par savām 
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identifikācijas shēmām. Dalībvalstis pašas 
ir tiesīgas izvēlēties, vai paziņot par visām, 
dažām vai nevienu no tām elektroniskās 
identifikācijas shēmām, kas tiek izmantotas 
valsts līmenī, lai piekļūtu vismaz tiešsaistes 
sabiedriskajiem pakalpojumiem vai 
īpašiem pakalpojumiem.

elektroniskās identifikācijas shēmām. 
Dalībvalstis pašas ir tiesīgas izvēlēties, vai 
paziņot par visām, dažām vai nevienu no 
tām elektroniskās identifikācijas shēmām, 
kas tiek izmantotas valsts līmenī, lai 
piekļūtu vismaz tiešsaistes sabiedriskajiem 
pakalpojumiem vai īpašiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Regulā jāparedz daži nosacījumi 
attiecībā uz to, kuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi ir jāakceptē un kā 
būtu jāpaziņo par shēmām. Šiem 
nosacījumiem vajadzētu sekmēt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas shēmām un to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
savstarpēju atzīšanu un akceptēšanu, kuri 
ietverti šo valstu paziņotajās shēmās. Ja 
paziņotāja dalībvalsts ir izpildījusi 
paziņošanas nosacījumus un paziņojumi ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, būtu jāpiemēro savstarpējās 
atzīšanas un akceptēšanas princips. Taču šo 
tiešsaistes pakalpojumu piekļuvei un to 
galīgajai piegādei būtu jābūt cieši saistītai 
ar tiesībām saņemt šādus pakalpojumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem.

(13) Regulā jāparedz daži nosacījumi 
attiecībā uz to, kuri elektroniskās 
autentifikācijas vai identifikācijas līdzekļi 
ir jāakceptē un kā būtu jāpaziņo par 
shēmām. Šiem nosacījumiem vajadzētu 
sekmēt dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
shēmām un to elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu savstarpēju atzīšanu un 
akceptēšanu, kuri ietverti šo valstu 
paziņotajās shēmās. Ja paziņotāja 
dalībvalsts ir izpildījusi paziņošanas 
nosacījumus un paziņojumi ir publicēti 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
būtu jāpiemēro savstarpējās atzīšanas un 
akceptēšanas princips. Taču šo tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei un to galīgajai 
piegādei būtu jābūt cieši saistītai ar 
tiesībām saņemt šādus pakalpojumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
izlemt, vai elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu izsniegšanā iesaistīt privāto 
sektoru un ļaut privātajam sektoram
izmantot paziņotās shēmas elektroniskās
identifikācijas līdzekļus identifikācijas 
nolūkā, ja tas ir vajadzīgs saistībā ar 
tiešsaistes pakalpojumiem vai 
elektroniskajiem darījumiem. Ja privātajam 
sektoram būtu iespēja izmantot šādus 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tas 
varētu paļauties uz elektronisko 
identifikāciju un autentifikāciju, ko jau 
tagad daudzās dalībvalstīs plaši izmanto 
vismaz sabiedrisko pakalpojumu jomā, 
turklāt līdz ar šādu iespēju uzņēmumiem 
un iedzīvotājiem būtu vienkāršāk pieejami 
tiešsaistes pakalpojumiem arī citās valstīs. 
Lai privātajam sektoram būtu vieglāk šādus 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izmantot citās valstīs, dalībvalstu 
nodrošinātajai autentifikācijas iespējai 
vajadzētu būt pieejamai pārbaudītājiem, 
nepieļaujot publiskā vai privātā sektora 
diskrimināciju.

(14) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas līdzekļu izsniegšanā iesaistīt 
privāto sektoru. Būtu arī jāļauj privātā 
sektora pārstāvjiem izmantot elektroniskās
autentifikācijas un identifikācijas
līdzekļus atbilstīgi paziņotajai shēmai
autentifikācijas vai identifikācijas nolūkā, 
ja tas ir vajadzīgs saistībā ar tiešsaistes 
pakalpojumiem vai elektroniskajiem 
darījumiem. Ja privātajam sektoram būtu 
iespēja izmantot šādus līdzekļus, tas varētu 
paļauties uz elektronisko identifikāciju 
un/vai autentifikāciju, ko jau tagad daudzās 
dalībvalstīs plaši izmanto vismaz 
sabiedrisko pakalpojumu jomā, turklāt līdz 
ar šādu iespēju uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem būtu vienkāršāk pieejami 
tiešsaistes pakalpojumiem arī citās valstīs. 
Lai privātajam sektoram būtu vieglāk šādus 
elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas līdzekļus izmantot citās 
valstīs, dalībvalstu nodrošinātajai 
autentifikācijas iespējai vajadzētu būt 
pieejamai pārbaudītājiem, nepieļaujot 
publiskā un privātā sektora diskrimināciju.

Or. en

Pamatojums

No sākotnējā formulējuma Komisijas priekšlikumā nav saprotams, kurš ir pārbaudītājs 
(privātpersona), kā arī nav skaidri nošķirtas pārbaudītāja (sertifikāta izsniedzējs) un 
aprīkojuma vienības nodrošinātāja funkcijas identificējošo datu interpretēšanā.

Grozījums Nr. 62
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Paziņotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju. Līdz ar to tiek 
izslēgti jebkādi specifiski valsts tehniskie 
noteikumi, kuri paredz, ka citu valstu 
pusēm, piemēram, jāiegādājas īpaša 
aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu.
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marķierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, 
nav iespējams izvairīties.

(15) Paziņotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju. Nav iespējams 
izvairīties no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marķierierīces (piemēram, 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām. 
Dalībvalstīm, kuru identifikācijas 
mehānismu pamatā ir īpaša aparatūra vai 
programmatūra, ko izmanto, lai pārbaudītu 
un validētu paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu, jānodrošina šādas 
sertifikācijas marķierierīces bez papildu 
maksas Eiropas Savienības principāliem, 
kuri nav to valstspiederīgie vai rezidenti.

Or. en

Pamatojums

Šādi noteikumi ļautu tām dalībvalstīm, kuras elektroniskās identifikācijas jomā izmanto 
sarežģītākas pieejas, kas ietver ne tikai iedzīvotāja autentifikāciju attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu, bet arī sabiedriskā pakalpojuma autentifikāciju attiecībā uz iedzīvotāju, 
saglabāt augstāku uzticības un paļāvības līmeni, vienlaikus neapdraudot ideju par 
sadarbspēju.

Grozījums Nr. 63
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Paziņotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju. Līdz ar to tiek 
izslēgti jebkādi specifiski valsts tehniskie 
noteikumi, kuri paredz, ka citu valstu 
pusēm, piemēram, jāiegādājas īpaša 

(15) Paziņotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju, un jāievēro princips, 
kas paredz neitralitāti attiecībā uz 
tehnoloģijām. Līdz ar to tiek izslēgti 
jebkādi specifiski valsts tehniskie 
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aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu. 
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marķierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, nav 
iespējams izvairīties.

noteikumi, kuri paredz, ka citu valstu 
pusēm, piemēram, jāiegādājas īpaša 
aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu. 
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marķierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, nav 
iespējams izvairīties.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā 
ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību.

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā, 
jo īpaši saistībā ar elektroniskajiem 
pakalpojumiem, kuri atzīti par 
pakalpojumiem ar būtisku pārrobežu 
nozīmi, ar mērķi panākt savstarpējo 
atzīšanu būtu jāpalīdz īstenot šādu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē (16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
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paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā 
ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību.

paziņoto elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas shēmu tehniskā sadarbspēja, 
lai sekmētu riska pakāpei atbilstošu augsta 
līmeņa uzticamību un drošību. Informācijas 
un paraugprakses apmaiņai dalībvalstu 
starpā ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu 
būtu jāpalīdz īstenot šādu sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ar šo regulu arī būtu jāievieš vispārējs 
tiesiskais regulējums elektronisko 
uzticamības pakalpojumu izmantošanai.
Taču ar to nevajadzētu uzlikt vispārēju 
pienākumu tos izmantot. It īpaši šai regulai 
nevajadzētu attiekties uz tādu pakalpojumu 
sniegšanu, par kuriem panākta brīvprātīga 
vienošanās saskaņā ar privāttiesībām. 
Tāpat, tai nevajadzētu attiekties uz tiem 
aspektiem, kas saistīti ar līgumu slēgšanu 
vai citu juridisku saistību uzņemšanos un 
derīgumu, ja attiecībā uz to veidu prasības 
paredzētas valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

(17) Ar šo regulu arī būtu jāievieš vispārējs 
tiesiskais regulējums elektronisko 
uzticamības pakalpojumu izmantošanai, 
neuzliekot vispārēju pienākumu tos 
izmantot. It īpaši šai regulai nevajadzētu 
attiekties uz tādu pakalpojumu sniegšanu, 
par kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaņā ar privāttiesībām. Dalībvalstis 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus elektronisko uzticamības 
pakalpojumu jomā neatkarīgi no tā, vai 
minētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar 
publisko tiesību vai privāto tiesību 
nosacījumiem.
Tāpat šī regula neattiecas uz tiem 
aspektiem, kas saistīti ar līgumu slēgšanu 
vai citu juridisku saistību uzņemšanos un 
derīgumu, ja attiecībā uz to veidu prasības 
paredzētas valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

Taču dalībvalstis nodrošina, ka valstu vai 
Eiropas Savienības tiesību aktos 
paredzētās shēmas neapdraud to 
elektronisko uzticamības pakalpojumu 
juridisko derīgumu un efektivitāti, kas 
paredzēti starp publiskā vai privātā 
sektora iestādēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 67
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai brīvi noteikt citus uzticamības
pakalpojumu veidus papildus tiem, kas 
minēti šajā regulā iekļautajā uzticamības
pakalpojumu izsmeļošajā sarakstā, lai 
valsts līmenī tos varētu atzīt par 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem.

(19) Dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai brīvi noteikt citus uzticamības 
pakalpojumu veidus papildus tiem, kas 
minēti šajā regulā iekļautajā uzticamības 
pakalpojumu izsmeļošajā sarakstā, lai 
valsts līmenī tos varētu atzīt par 
uzticamības pakalpojumiem.
(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 68
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 
lietoto produktu nodrošinātu augsta 

svītrots
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līmeņa drošību.
(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ieviest kvalificēta uzticamības pakalpojumu sniedzēju jēdzienu. 
Uzticamības pakalpojumu sniedzēji būs uzticami tikai tiktāl, ciktāl to paredz prasības par to 
pārskatatbildību un uzticamību. Labākais veids, kā nodrošināt tehnisko risinājumu stabilitāti 
un mūsdienīgumu, ir pakļaut tos konsekventai un nepārtrauktai kontrolei, ko veic struktūras, 
kas piedāvā līdzīgus risinājumus. Šāda pašregulācijas metode iepriekš jau ir veiksmīgi 
izmantota drošības nozarē. Uzraudzības iestāde katrā dalībvalstī to nemainītu.

Grozījums Nr. 69
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 
lietoto produktu nodrošinātu augsta līmeņa 
drošību.

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 
lietoto produktu nodrošinātu augsta līmeņa 
drošību. Gan kvalificēti, gan arī uzlaboti 
elektroniskie paraksti var būt juridiski 
līdzvērtīgi parakstiem ar roku. Šīs regulas 
noteikumiem nevajadzētu ierobežot fizisko 
vai juridisko personu spēju ar 
pierādījumiem pamatot jebkuras 
elektroniskā paraksta formas uzticamību. 
Taču attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
parakstu, ja parakstītāja identitāte tiek 
apšaubīta, pierādīšanas pienākums būtu 
jāuzliek pusei, kas apšauba identitāti.
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Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānosaka, ka arī nekvalificētam parakstam var būt tāds pats spēks, kā parakstam 
ar roku. Vienīgā atšķirība attiecas uz pierādīšanas pienākumu.

Grozījums Nr. 70
András Gyürk

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, personām ar invaliditāti vajadzētu 
būt iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus un galapatēriņam paredzētos 
produktus, kas piedāvāti saistībā ar 
minētajiem pakalpojumiem, turklāt ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas 
uz citiem patērētājiem.

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un pilnībā ņemot vērā Eiropas 
Savienības tiesību aktus par publiskā 
sektora iestāžu tīmekļa vietņu pieejamību, 
personām ar invaliditāti vajadzētu būt 
iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus, elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumus un 
galapatēriņam paredzētos produktus, kas 
piedāvāti saistībā ar minētajiem 
pakalpojumiem, turklāt ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādi attiecas uz citiem 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
veic darbību īpaši jutīgā vidē, kurā 
daudzas citas puses paļaujas uz to sniegto 
pakalpojumu integritāti. Jo īpaši 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
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klienti pieņem, ka minēto pakalpojumu 
sniedzēji vienmēr ir uzticami. Tādēļ ir 
būtiski, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji izvairītos no interešu konflikta. 
Lai nodrošinātu labu pārvaldību 
elektronisko parakstu un elektroniskās 
identifikācijas jomā, pēc būtības 
uzticamības pakalpojumu sniedzējus 
nevajadzētu pārvaldīt tādām iestādēm vai 
tiem nevajadzētu piederēt tādām iestādēm, 
kas sniedz pakalpojumus, saistībā ar 
kuriem nepieciešami uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju pakalpojumi. 
Uzraudzību būtu jānodrošina kompetentai 
uzraudzības iestādei.

Or. en

Pamatojums

Uzticamības pakalpojumu sniedzēja un tādu pakalpojumu sniedzēja, saistībā ar kuriem 
nepieciešami uzticamības pakalpojumi, funkciju nošķiršana nodrošina to, ka mazinās interese 
par uzticamības pakalpojumu sniedzēja pārņemšanu vai nepamatotas ietekmes īstenošanu pār 
to. Tas ir būtisks princips, lai izveidotu atbilstīgas uzticības ķēdes elektronisko parakstu tirgū.

Grozījums Nr. 72
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Uzraudzības iestādēm būtu 
jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju 
ar datu aizsardzības iestādēm, lai 
nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji 
pienācīgi pilda tiesību aktus datu 
aizsardzības jomā. Jo īpaši būtu jāapmainās 
ar informāciju par drošības incidentiem un 
personas datu pārkāpumiem.

(25) Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
un dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas 
par akreditāciju vai uzraudzību, atbilst 
prasībām, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas 
par akreditāciju vai uzraudzību,
sadarbojas un apmainās ar informāciju ar 
datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu, 
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ka pakalpojumu sniedzēji pienācīgi pilda 
tiesību aktus datu aizsardzības jomā. Jo 
īpaši būtu jāapmainās ar informāciju par 
drošības incidentiem un personas datu 
pārkāpumiem, ja to paredz piemērojamie 
tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Visām dalībvalstīm būtu jāievēro 
kopējas būtiskas uzraudzības prasības, lai 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu jomā 
nodrošinātu līdzvērtīgu drošības līmeni. 
Lai visā Savienībā būtu vieglāk 
konsekventi piemērot šīs prasības, 
dalībvalstīm būtu jāpieņem līdzvērtīgas 
procedūras un jāapmainās ar informāciju 
par savu uzraudzības darbību un 
paraugpraksi šajā jomā.

(28) Visām dalībvalstīm būtu jāievēro 
kopējas būtiskas uzraudzības prasības, lai 
uzticamības pakalpojumu jomā nodrošinātu 
līdzvērtīgu drošības līmeni. Lai visā 
Savienībā būtu vieglāk konsekventi 
piemērot šīs prasības, dalībvalstīm būtu 
jāpieņem līdzvērtīgas procedūras un 
jāapmainās ar informāciju par savu 
uzraudzības darbību un paraugpraksi šajā 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Drošības pārkāpumu paziņošana un 
drošības risku izvērtēšana ir būtiski 
aspekti, kas drošības vai integritātes 
pārkāpumu gadījumā ļautu sniegt atbilstīgu 
informāciju attiecīgajām pusēm.

(29) Drošības pārkāpumu paziņošana 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 
drošības risku izvērtēšana ir būtiski 
aspekti, kas drošības vai integritātes 
pārkāpumu gadījumā ļautu sniegt atbilstīgu 
informāciju attiecīgajām pusēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 75
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai Komisija un dalībvalstis varētu 
novērtēt šīs regulas ietekmi, būtu 
jāpieprasa uzraudzības iestādēm iesniegt 
statistikas datus par kvalificētiem
uzticamības pakalpojumiem un to 
izmantošanu.

(31) Lai Komisija un dalībvalstis varētu 
novērtēt šīs regulas ietekmi, būtu 
jāpieprasa uzraudzības iestādēm iesniegt 
statistikas datus par uzticamības 
pakalpojumiem un to izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 76
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu kvalificētu
uzticamības pakalpojumu ilgtspējību un 
ilglaicīgumu un sekmētu lietotāju 
uzticēšanos kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu nepārtrauktībai, uzraudzības 
iestādēm būtu jānodrošina, ka kvalificētu
uzticamības pakalpojumu sniedzēju dati 
tiek saglabāti un ir pieejami pienācīgu 
periodu pat tad, ja kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis savu 
darbību.

(33) Lai nodrošinātu tādu uzticamības
pakalpojumu ilgtspējību un ilglaicīgumu, 
kas nepārprotami paredzēti valsts 
uzdevumu izpildei, un sekmētu lietotāju 
uzticēšanos uzticamības pakalpojumu 
nepārtrauktībai, uzraudzības iestādēm būtu 
jānodrošina, ka šādu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju dati tiek saglabāti 
un ir pieejami pienācīgu periodu pat tad, ja 
šāds uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis savu darbību.

Or. en
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Pamatojums

Paredzot šādus noteikumus, uzraudzības iestādēm tiek uzlikta atbildība par nepārtrauktību 
tikai attiecībā uz tiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kuri aktīvi snieguši 
pakalpojumus dalībvalstij valsts uzdevuma veikšanai. Ar šo grozījumu tiek svītrotas atsauces 
uz kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 22., 28. un 31. apsvērumu.

Grozījums Nr. 77
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu ilgtspējību un 
ilglaicīgumu un sekmētu lietotāju 
uzticēšanos kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu nepārtrauktībai, uzraudzības 
iestādēm būtu jānodrošina, ka kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju dati 
tiek saglabāti un ir pieejami pienācīgu 
periodu pat tad, ja kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis savu 
darbību.

(33) Lai nodrošinātu kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu ilgtspējību un 
ilglaicīgumu un sekmētu lietotāju 
uzticēšanos kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu nepārtrauktībai, uzraudzības 
iestādēm būtu jānodrošina, ka kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju vākti
dati tiek saglabāti un ir pieejami pienācīgu 
periodu pat tad, ja kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis savu 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīs būtu jāizveido 
uzraudzības iestāžu savstarpējas palīdzības 
sistēma, lai atvieglotu kvalificētu
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību, piemēram, gadījumā, ja 
pakalpojumu sniedzējs pakalpojumus 
piedāvā citas dalībvalsts teritorijā un nav 
pakļauts šīs dalībvalsts uzraudzības 

(34) Dalībvalstīs būtu jāizveido 
uzraudzības iestāžu savstarpējas palīdzības 
sistēma, lai atvieglotu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, 
piemēram, gadījumā, ja pakalpojumu 
sniedzējs pakalpojumus piedāvā citas 
dalībvalsts teritorijā un nav pakļauts šīs 
dalībvalsts uzraudzības iestādēm vai ja 
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iestādēm vai ja pakalpojumu sniedzēja 
datori atrodas citas dalībvalsts teritorijā, 
nevis tajā dalībvalstī, kur reģistrēts 
minētais pakalpojumu sniedzējs.

pakalpojumu sniedzēja datori atrodas citas 
dalībvalsts teritorijā, nevis tajā dalībvalstī, 
kur reģistrēts minētais pakalpojumu 
sniedzējs.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
pienākums ir izpildīt šajā regulā noteiktās 
prasības attiecībā uz uzticamības 
pakalpojumu, it īpaši kvalificētu
uzticamības pakalpojumu, sniegšanu. 
Uzraudzības iestāžu pienākums ir 
uzraudzīt, kā uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji ievēro šīs prasības.

(35) Uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
pienākums ir izpildīt šajā regulā noteiktās 
prasības attiecībā uz uzticamības 
pakalpojumu, it īpaši uzticamības 
pakalpojumu, sniegšanu. Uzraudzības 
iestāžu pienākums ir uzraudzīt, vai
uzticamības pakalpojumu sniedzēji ievēro 
šīs prasības.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka būtu ne tikai jāparedz, ka uzraudzības iestādes uzrauga, kā un vai uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs izpilda prasības, bet arī jānodrošina, ka to rīcībā ir līdzekļi, lai veiktu 
stingrākus pasākumus, ja tiek konstatēts, ka uzticamības pakalpojumu sniedzējs faktiski 
nepilda prasības.

Grozījums Nr. 80
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai efektīvi noritētu ieviešanas 
process, kura noslēgumā kvalificētos
uzticamības pakalpojumu sniedzējus un to 
sniegtos kvalificētos uzticamības

(36) Lai efektīvi noritētu ieviešanas 
process, kura noslēgumā uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus un to sniegtos 
uzticamības pakalpojumus iekļautu 
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pakalpojumus iekļautu uzticamības
sarakstos, būtu jāsekmē iepriekšēja 
apspriešanās starp kvalificētiem
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem un 
kompetento uzraudzības iestādi, tādējādi 
atvieglojot uzticamības pārbaudi, kas 
jāveic pirms kvalificētu uzticamības
pakalpojumu sniegšanas.

uzticamības sarakstos, būtu jāsekmē 
iepriekšēja apspriešanās starp uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem un kompetento 
uzraudzības iestādi, tādējādi atvieglojot 
uzticamības pārbaudi, kas jāveic pirms 
uzticamības pakalpojumu sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Uzticamības saraksti ir būtiski, lai 
panāktu uzticēšanos tirgus dalībnieku 
starpā, jo tajos norādīts pakalpojumu 
sniedzēja kvalifikācijas statuss 
uzraudzības laikā, taču šādi saraksti nav 
priekšnoteikums kvalifikācijas statusa 
piešķiršanai un kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanai, jo tā ir atkarīga 
no šajā regulā paredzēto prasību 
ievērošanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22., 28., 31., 33., 34. un 35. apsvēruma grozījumus. Jāņem vērā, ka kvalificēšanas 
prasības pakalpojumu sniegšanai var piemērot, neuzliekot pienākumu kvalificēt uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju kā tādu.

Grozījums Nr. 82
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
38. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ja par kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu ir paziņots, tad attiecīgā 
publiskā sektora iestāde vairs nevar atteikt 
tā izmantošanu, lai izpildītu administratīvas 
procedūras vai formalitātes, ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts dalībvalstu izveidotajos 
uzticamības sarakstos. Tādēļ „publiskā 
sektora iestāde” ir jebkura publiskā sektora 
iestāde vai cita struktūra, kurai uzticēts 
sniegt e-pārvaldes pakalpojumus, 
piemēram, pieņemt tiešsaistē nodokļu 
deklarācijas, pieņemt dzimšanas apliecību 
pieteikumus, nodrošināt piedalīšanos 
publiskā iepirkuma procedūrās 
elektroniskā veidā u. c.

(38) Ja par uzticamības pakalpojumu ir 
paziņots, tad attiecīgā publiskā sektora 
iestāde vairs nevar atteikt tā izmantošanu, 
lai izpildītu administratīvas procedūras vai 
formalitātes, ar pamatojumu, ka šis 
pakalpojums nav iekļauts dalībvalstu 
izveidotajos uzticamības sarakstos. Tādēļ 
„publiskā sektora iestāde” ir jebkura 
publiskā sektora iestāde vai cita struktūra, 
kurai uzticēts sniegt e-pārvaldes 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu. Turklāt dažās dalībvalstīs aptverto e-pārvaldes pakalpojumu 
saraksts ir izveidots, taču citās šāda saraksta nav. Šajā gadījumā nepilnīgs uzskaitījums nav 
piemērots, turklāt sarakstu varētu noteikt vēlāk.

Grozījums Nr. 83
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Eiropas Komisija trīs gadu laikā pēc 
šīs regulas pieņemšanas izstrādās 
priekšlikumu par Eiropas uzticības zīmi 
attiecībā uz uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas var palīdzēt patērētājiem 
novērtēt atšķirīgos drošības līmeņus, ko 
iekšējā tirgū piedāvā uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Būtu jānodrošina, ka parakstītājs var 
uzticēt trešai pusei kvalificētas
elektroniskā paraksta radīšanas ierīces, ar 
nosacījumu, ka ir ieviesti attiecīgie 
mehānismi un procedūras, kas garantē, ka 
parakstītājs ir vienīgais, kurš kontrolē sava 
elektroniskā paraksta radīšanas datu 
izmantošanu, un ka saistībā ar ierīces 
izmantošanu ir izpildītas kvalificētā
paraksta prasības.

(40) Būtu jānodrošina, ka parakstītājs var 
uzticēt trešai pusei elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces, ar nosacījumu, ka ir 
ieviesti attiecīgie mehānismi un 
procedūras, kas garantē, ka parakstītājs ir 
vienīgais, kurš kontrolē sava elektroniskā 
paraksta radīšanas datu izmantošanu, un ka 
saistībā ar ierīces izmantošanu ir izpildītas 
paraksta prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību 
saistībā ar paraksta derīgumu, ir būtiski 
precīzi norādīt, kuri kvalificēta
elektroniska paraksta dati ir jānovērtē 
pārbaudītājam, kurš veic validāciju. 
Turklāt prasību noteikšanai attiecībā uz 
tādiem kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kas var sniegt 
kvalificētus validēšanas pakalpojumus 
pārbaudītājiem, kuri nevēlas vai nespēj 
veikt kvalificētu elektronisko parakstu 
validāciju, būtu jāsekmē privātā vai 
publiskā sektora ieguldījumi šādos 
pakalpojumos. Izpildot abus nosacījumus, 
kvalificēta elektroniskā paraksta 
validēšanai vajadzētu kļūt par vienkāršu un 

(41) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību 
saistībā ar paraksta derīgumu, ir būtiski 
precīzi norādīt, kuri elektroniska paraksta 
dati ir jānovērtē pārbaudītājam, kurš veic 
validāciju. Turklāt prasību noteikšanai 
attiecībā uz tādiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kas var sniegt 
validēšanas pakalpojumus pārbaudītājiem, 
kuri nevēlas vai nespēj veikt elektronisko 
parakstu validāciju, būtu jāsekmē privātā 
vai publiskā sektora ieguldījumi šādos 
pakalpojumos. Izpildot abus nosacījumus, 
elektroniskā paraksta validēšanai vajadzētu 
kļūt par vienkāršu un Savienības līmenī 
visām pusēm piemērotu procedūru.
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Savienības līmenī visām pusēm piemērotu 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ja, veicot darījumu, vajadzīgs 
juridiskas personas kvalificēts 
elektroniskais zīmogs, jāakceptē būtu arī 
juridiskās personas pilnvarotā pārstāvja 
kvalificēts elektroniskais paraksts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 87
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektroniskie zīmogi būtu jāizmanto 
kā pierādījums tam, ka elektronisko 
dokumentu izsniegusi juridiska persona, 
garantējot dokumenta izcelsmi un 
integritāti.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Eiropas Komisija šajā regulā iekļāva elektronisko zīmogu, lai, izmantojot likumīgu 
autentifikāciju, varētu identificēt fiktīvas juridiskās personas. Būtiski ir tas, vai patlaban jau 
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ir pieejams tehnisks risinājums, kas var tikt patstāvīgi attīstīts, un vai šajā gadījumā tehniskās 
prasības jānosaka tiesību aktā. Lietderīgāki ir skaidri noteikumi par visu dalībnieku atbildību 
šāda zīmoga ieviešanas ķēdē.

Grozījums Nr. 88
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektroniskie zīmogi būtu jāizmanto 
kā pierādījums tam, ka elektronisko 
dokumentu izsniegusi juridiska persona, 
garantējot dokumenta izcelsmi un 
integritāti.

(43) Elektroniskie zīmogi un/vai spiedogi
būtu jāizmanto kā pierādījums tam, ka 
elektronisko dokumentu izsniegusi 
juridiska persona, garantējot dokumenta 
integritāti.

Or. en

Pamatojums

Stingri ieteicams norādīt ne tikai terminu „zīmogs”, bet arī terminu „spiedogs”. Daudzu 
Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos jau ir nostiprinājusies termina „spiedogs” 
nozīme — to lieto saistībā ar dokumentu legalizācijas publisko aktu. Minētā jēdziena 
attiecināšana uz privātiem dokumentiem radītu ievērojamas neskaidrības juristiem.

Grozījums Nr. 89
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ar šo regulu būtu jānodrošina 
informācijas ilgtermiņa saglabāšana, 
proti, elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga juridiskais derīgums 
ilgākā laikposmā, garantējot, ka tos var 
validēt neatkarīgi no turpmākas 
tehnoloģiju attīstības.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šos noteikumus tehniski var īstenot, izmantojot atvērtos standartus, kas brīvi pieejami 
ikvienam, kā arī ievērojot apgrieztas saderības un sadarbspējas principus. Šai saistībā 
likumdevējiem nevajadzētu steigties un būtu jāsagaida pārmaiņas nozarē. Starp citu, 
paredzams, ka tās nebūs ilgi jāgaida.

Grozījums Nr. 90
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Tā kā patlaban dalībvalstu 
kompetentās iestādes, savus dokumentus 
parakstot elektroniski, izmanto uzlabotu 
elektronisko parakstu dažādus formātus, 
ir jānodrošina, ka dalībvalstis spēj 
tehniski atbalstīt vismaz daļu uzlabotu 
elektronisko parakstu formātu tad, kad tās 
saņem elektroniski parakstītus 
dokumentus. Tāpat, ja dalībvalstu 
kompetentās iestādes izmanto uzlabotus 
elektroniskos zīmogus, būtu jānodrošina, 
ka tās atbalsta vismaz daļu uzlabotu 
elektronisko zīmogu formātu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt to tehnoloģiju sadarbspēju, ko saistībā ar parakstiem un 
zīmogiem izmanto dažādās dalībvalstīs. Joprojām aktuāls ir jautājums par to, cik zīmogu un 
parakstu formātu būtu jāiekļauj kompetento iestāžu sarakstā.

Grozījums Nr. 91
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Elektroniskos zīmogus var izmantot 
ne vien juridiskas personas izsniegtu 
dokumentu autentificēšanai, bet arī visu 
juridiskas personas digitālo aktīvu, 
piemēram, programmatūru kodu vai 
serveru, autentificēšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atšķirībai starp zīmogiem un parakstiem nevajadzētu būt pārāk lielai. Nozares pārstāvji 
nereti izstrādā šādus mehānismus pēc vajadzības atbilstīga regulējuma ietvaros.

Grozījums Nr. 92
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai elastīgi un ātri papildinātu dažus 
šajā regulā precīzi noteiktus tehniskos 
aspektus, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas sistēmu 
sadarbspēju; uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem vajadzīgajiem drošības 
pasākumiem; atzītām neatkarīgām 
iestādēm, kas ir atbildīgas par 
pakalpojumu sniedzēju revīziju; 
uzticamības sarakstiem; prasībām 
attiecībā uz elektronisko parakstu 
drošības līmeni; prasībām attiecībā uz 
kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem, to validēšanu un 
saglabāšanu; par kvalificētu elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīču sertifikāciju 
atbildīgām iestādēm; prasībām attiecībā 
uz elektronisko zīmogu drošības līmeni un 
kvalificētiem elektroniskā zīmoga 

svītrots
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sertifikātiem; piegādes pakalpojumu 
sadarbspēju. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi šajā regulā iekļaut sīki izstrādātus tehniskos noteikumus, turklāt nav 
nepieciešams tiekties sasniegt mērķus, kuru īstenošanu nodrošina 3.–7. pants. Arī atbilstīgiem 
tirgus pārredzamības mehānismiem un funkciju nošķiršanai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju tirgos būtu jāpievēršas tikai 15.–16. pantā un attiecīgajos apsvērumos. 
Standartizācijas mehānismiem būtu jāatbilst parastajām standartizācijas procedūrām 
publiskā iepirkuma jomā, kas Eiropas līmenī jau ir pieņemtas.

Grozījums Nr. 93
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, it īpaši 
attiecībā uz to standartu identifikācijas 
numuru precizēšanu, kuru izmantošana 
ļautu izdarīt pieņēmumu par dažu šajā 
regulā vai deleģētajos aktos noteikto 
prasību ievērošanu. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(51) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, it īpaši 
attiecībā uz to standartu identifikācijas 
numuru precizēšanu, kuru izmantošana 
ļautu izdarīt pieņēmumu par dažu šajā 
regulā vai deleģētajos aktos noteikto 
prasību ievērošanu. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno pēc pārredzamām apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību 
attiecībā uz tiem tirgus dalībniekiem, kuri 
jau izmanto kvalificētus sertifikātus, kas 
izsniegti saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, 
ir jāparedz pietiekami ilgs pārejas periods. 
Turklāt jānodrošina, lai Komisijai būtu 
līdzekļi, kas tai ļautu īstenošanas aktus un 
deleģētos aktus pieņemt pirms minētā 
datuma.

(53) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību 
attiecībā uz tiem tirgus dalībniekiem, kuri 
jau izmanto sertifikātus, kas izsniegti 
saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, ir 
jāparedz pietiekami ilgs pārejas periods. 
Turklāt jānodrošina, lai Komisijai būtu 
līdzekļi, kas tai ļautu īstenošanas aktus un 
deleģētos aktus pieņemt pirms minētā 
datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un 
elektroniskajiem uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
noteiktu elektronisko autentifikāciju vai
identifikāciju un elektroniskajiem 
uzticamības pakalpojumiem elektronisko 
darījumu veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un 
elektroniskajiem uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams atkārtot vārdu „elektroniskajiem”.

Grozījums Nr. 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā izklāstīti nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstis atzīst un akceptē 
fizisku un juridisku personu elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, kuri ietverti citas 
dalībvalsts paziņotajā elektroniskās 
identifikācijas shēmā.

2. Šajā regulā izklāstīti nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstis atzīst un akceptē 
fizisku un juridisku personu elektroniskās 
autentifikācijas vai identifikācijas 
līdzekļus, kuri ietverti citas dalībvalsts 
paziņotajā elektroniskās autentifikācijas 
vai identifikācijas shēmā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts precizējuma dēļ.

Grozījums Nr. 98
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz noteiktiem elektroniskajiem 
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elektroniskajiem zīmogiem, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem,
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem
un tīmekļa vietņu autentifikāciju.

parakstiem, saistītiem uzticamības 
pakalpojumiem un tīkla pakalpojumu 
noteiktu aspektu autentifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
elektroniskajiem zīmogiem, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem,
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem 
un tīmekļa vietņu autentifikāciju.

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
elektroniskajiem zīmogiem, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem un
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tīmekļa vietnēm jau pastāv patērētāju vispāratzīti nozares standarti. Tāpēc nav 
skaidrs, kāda ir kvalificētu tīmekļa vietņu sertifikātu pievienotā vērtība. Turklāt internets ir 
globāls, un lietotāji saskartos ar tīmekļa vietnēm, uz kurām attiecas Eiropas regulējums, un 
tīmekļa vietnēm, uz kurām tas neattiecas, un tas varētu radīt neskaidrības un nenoteiktību arī 
tāpēc, ka „nekvalificētas” tīmekļa vietnes, iespējams, nebūtu mazāk drošas.

Grozījums Nr. 100
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar šo regulu nodrošina to, ka 
uzticamības pakalpojumus un produktus, 
kas atbilst šīs regulas nosacījumiem, drīkst 

4. Ar šo regulu nodrošina to, ka 
kvalificētus un nekvalificētus uzticamības 
pakalpojumus un produktus, kas atbilst šīs 
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laist brīvā apritē iekšējā tirgū. regulas nosacījumiem, drīkst laist brīvā 
apritē iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē tas, ka nekvalificētie pakalpojumi arī var būt brīvā apritē.

Grozījums Nr. 101
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis vai kuri tiek sniegti šīs 
dalībvalsts vārdā vai vismaz tai uzņemoties 
atbildību, kā arī Savienībā reģistrētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
atzinušas un izsniegušas dalībvalstis vai 
kuri ir atzīti vai izsniegti šo dalībvalstu
vārdā vai vismaz tām uzņemoties atbildību, 
kā arī Savienībā reģistrētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Pamatojums

Privātā sektora shēma būtībā būtu jāreģistrē, ja to ir atzinusi dalībvalsts.

Grozījums Nr. 102
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis vai kuri tiek sniegti šīs
dalībvalsts vārdā vai vismaz tai uzņemoties
atbildību, kā arī Savienībā reģistrētiem
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
saskaņā ar 6. pantā minētajiem 
paziņošanas nosacījumiem nodrošina
dalībvalstis vai kurus šo dalībvalstu vārdā 
un tām uzņemoties atbildību nodrošina
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uzticamības pakalpojumu sniedzēji.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis vai kuri tiek sniegti šīs 
dalībvalsts vārdā vai vismaz tai uzņemoties 
atbildību, kā arī Savienībā reģistrētiem
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
autentifikācijas vai identifikācijas 
pakalpojumiem, kurus sniedz dalībvalstis 
vai kuri tiek sniegti šo dalībvalstu vārdā 
vai vismaz tām uzņemoties atbildību, kā arī 
saistītajiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaņā ar privāttiesībām.

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, 
kurus sniedz tikai iekšējiem mērķiem 
slēgtā grupā. Visas trešās personas, kuras 
vēlas apstrīdēt šādu uzticamības 
pakalpojumu derīgumu, to nevar darīt,
pamatojoties tikai uz to, ka uzticamības 
pakalpojums neatbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Sākotnējais formulējums bija neskaidrs un to varēja saprast tā, ka privāttiesības var noteikt 
izņēmumu no regulas nosacījumiem. Tā vietā būtu jāprecizē, ka šie pakalpojumi netiek 
piedāvāti sabiedrībai un ka tie ir pieejami tikai noteiktām personām un ierobežotam personu 
lokam.

Grozījums Nr. 105
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaņā ar privāttiesībām.

2. Šo regulu piemēro Savienībā 
reģistrētiem kvalificētiem un 
nekvalificētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem vai tiem, kas sniedz 
pakalpojumus Savienībā. To nepiemēro 
tādu elektronisko uzticamības pakalpojumu 
sniegšanai, par kuriem panākta brīvprātīga 
vienošanās saskaņā ar privāttiesībām, kas 
nav saistītas ar piekļuvi sabiedriskajiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaņā ar privāttiesībām.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Vārdu savienojums „brīvprātīga vienošanās” ir neskaidrs, jo daudzās dalībvalstīs tas nav 
juridisks jēdziens. Regulas darbības jomai ir jābūt pēc iespējas plašākai — pašreizējais 
formulējums var radīt iespēju iesaistītajām personām jebkuru līgumu uzskatīt par 
„brīvprātīgu vienošanos”. Šis grozījums ir saskaņā ar pašreizējo Elektronisko parakstu 
direktīvu (1999/93/EK).

Grozījums Nr. 107
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot dalībvalstu neatkarību, tās 
nodrošina, lai valsts vai Savienības tiesību 
aktos noteiktie veidi neietekmē 
elektronisko uzticamības pakalpojumu 
juridisko derīgumu saskaņā ar publisko 
tiesību un privāttiesību prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
personas elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami apliecina 
fiziskās vai juridiskās personas identitāti;

1) „elektroniskā identifikācija” ir tāda 
elektroniskā autentifikācija, kas, 
izmantojot elektroniskos identifikācijas
datus, nepārprotami apliecina fiziskās vai 
juridiskās personas identitāti, ja:
a) identifikācijas datus var izmantot tikai 
pārbaudītājs, lai identificētu personu, ja 
tas ir saskaņā ar precizētiem 
nosacījumiem (nosacījuma elektroniskā 
identifikācija); vai
b) identifikācijas datus var izmantot 
pārbaudītājs, lai identificētu personu 
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(beznosacījumu elektroniskā 
identifikācija);

Or. en

Grozījums Nr. 109
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
personas elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami apliecina 
fiziskās vai juridiskās personas identitāti;

1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
personas elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami vai 
atbilstoši attiecīgajam nolūkam apliecina 
fiziskās vai juridiskās personas identitāti;

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā būtu jāintegrē datu minimizēšanas princips. Dažiem pakalpojumiem ir 
nepieciešama nepārprotama identifikācija, bet citiem var nebūt nepieciešams nosūtīt visus 
datus. Kā praktisku piemēru varētu minēt vienkāršu vecuma pārbaudi, jo tai nav nepieciešami 
citi personas dati.

Grozījums Nr. 110
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
personas elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami apliecina 
fiziskās vai juridiskās personas identitāti;

1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami apliecina 
fiziskās vai juridiskās personas identitāti;

Or. fr
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Grozījums Nr. 111
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) „darījums” ir sesija vai saskarsme 
starp personu un pārbaudītāju;

Or. en

Pamatojums

Darījuma definīcija ir nepieciešams priekšnosacījums turpmākām definīcijām. Attiecinot to 
tikai uz sesijām, tiek izslēgtas, piemēram, ilgākas līgumsaistības ar vairākkārtēju saskarsmi 
starp pusēm. Ilgākas līgumsaistības ir uzskatāmas par attiecībām, un uz tām attiecas 
elektroniskā autentifikācija, ņemot vērā kontekstu, kā minēts turpmāk tekstā. Sesija drīzāk 
attiecas uz laiku, ko persona velta konkrēta uzdevuma izpildei, piemēram, apmeklējot kādu 
tīmekļa vietni.

Grozījums Nr. 112
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) „nesavienojama elektroniskā 
autentifikācija” ir datu izmantošana 
elektroniskā veidā attiecībā uz fiziskas vai 
juridiskas personas īpašām raksturīgām 
pazīmēm, kur attiecīgās pazīmes un 
papildus pieejamā informācija neļauj 
darījumu saistīt ar personu vai jebkādu 
citu darījumu;

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos nav nepieciešama tieša saistība ar personu, un saskaņā ar vispārējiem 
datu aizsardzības noteikumiem un jo īpaši datu minimizēšanas principu tas nav vēlams vai 
pat nav pieļaujams (Direktīvas 95/46/EK 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts). Piemēram, 
tiešsaistes pakalpojumu gadījumā var būt nepieciešams zināt, vai apmeklētājs ir sasniedzis 
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18 gadu vecumu, bet, lai pārbaudītu, vai apmeklētājs drīkst piekļūt pakalpojumam vai 
iegādāties preces, nedrīkst prasīt norādīt apmeklētāja vārdu, adresi vai precīzu dzimšanas 
datumu. Tādā gadījumā nepieciešamo personas raksturīgo pazīmju anonīms apstiprinājums ir 
pietiekams un ļauj apmeklētājam palikt anonīmam.

Grozījums Nr. 113
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) „elektroniskā autentifikācija, ņemot 
vērā kontekstu”, ir datu izmantošana 
elektroniskā veidā attiecībā uz fiziskas vai 
juridiskas personas raksturīgām pazīmēm, 
ja, izmantojot attiecīgās pazīmes, var 
pārbaudīt, vai tā pati persona tika 
elektroniski autentificēta tajā pašā 
kontekstā iepriekšējā darījumā;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju lietot datora izveidotu identifikatoru vai paša izvēlētu vārdu jeb 
pseidonīmu. Tomēr vārds „pseidonīms” ir neskaidrs, un tāpēc to nav ieteicams lietot. Šis 
grozījums nosaka praktisku vajadzību droši atkārtoti noteikt, vai darbību veic tā pati persona. 
Lai pierādītu iepriekšējo saskarsmi internetā, bieži izmanto diezgan nedrošus risinājumus, 
piemēram, slepenas informācijas — tādas kā lietotājvārda un paroles — pārsūtīšanu. 
Elektroniskās autentifikācijas līdzekļi var būtiski uzlabot drošību un uzticamību šajā jomā. 
Taču gadījumos, kad pietiek ar apstiprinājumu, ka tā ir tā pati persona, nedrīkst pilnībā 
identificēt attiecīgo personu, pieprasot tās īsto vārdu, dzimšanas datumu utt. Tā vietā būtu 
jāizmanto risinājumi, kas palīdz droši atpazīt personu. Kontekstu var noskaidrot, cita starpā, 
ņemot vērā autentificētās personas konkrētu lomu, piemēram, ja tā darbojas kā privāts 
lietotājs vai profesionālos nolūkos, vai saistībā ar citu personu, piemēram, lietotājvārds 
noteiktam pakalpojumam tiešsaistē.

Grozījums Nr. 114
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „elektroniskās identifikācijas līdzekļi” ir 
materiāli vai nemateriāli elementi, kas 
ietver šā panta 1. punktā minētos datus un 
ko izmanto, lai tiešsaistē piekļūtu 
pakalpojumiem, kā tas minēts 5. pantā;

2) „elektroniskās autentifikācijas līdzekļi” 
ir materiāli vai nemateriāli elementi, kas 
ietver šā panta 1.a punktā minētos datus un 
ko izmanto, lai tiešsaistē piekļūtu 
pakalpojumiem, kā tas minēts 5. pantā;

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Šis ir papildu labojums, lai iekļautu vārdu „autentifikācija”, kas attiecas uz vispārējāku 
identifikācijas procesu kā noteiktu datu identifikācijas veidu.

Grozījums Nr. 115
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „elektroniskās identifikācijas shēma” ir 
elektroniskās identifikācijas sistēma, kurā 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz šā panta 1. punktā minētajām 
personām;

3) „elektroniskās autentifikācijas shēma” 
ir elektroniskās autentifikācijas sistēma, 
kurā elektroniskās autentifikācijas
līdzekļus izsniedz šā panta 1. punktā 
minētajām personām;

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Šis ir papildu labojums, lai iekļautu jēdzienu „autentifikācija”, kas attiecas uz vispārējāku
identifikācijas procesu kā noteiktu datu identifikācijas veidu.

Grozījums Nr. 116
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „autentifikācija” ir elektronisks process, 
kurā var validēt fiziskas vai juridiskas 
personas elektronisko identifikāciju vai 
elektronisko datu izcelsmi un integritāti;

4) „elektroniskā validācija” ir elektronisks 
process, kurā var validēt fiziskas vai 
juridiskas personas elektronisko 
autentifikāciju vai elektronisko datu 
izcelsmi un integritāti;

Or. en

Pamatojums

Saglabājot zinātnes un literatūras jomā izmantoto terminoloģiju, ar ko atšķir elektronisko 
autentifikāciju un identifikāciju (skatīt 3. panta 1.a, 1.b un 1.c punktu iepriekš tekstā), lai 
pārbaudītu personas raksturīgo pazīmju derīgumu, ir jāizmanto cits termins, nevis 
„autentifikācija”. Elektroniskā validācija ir izvēlēta atbilstoši pašreizējam formulējumam, 
6. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 117
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) „identifikācijas dati” ir jebkāds tādu 
raksturīgo pazīmju kopums, kas 
raksturīgas konkrētai fiziskai personai, 
piemēram, vārds un dzīvesvietas adrese 
vai vārds un dzimšanas datums, vai 
jebkāda cita informācija, izmantojot kuru
var iegūt šādu informāciju, piemēram, 
pases numurs vai personas kods;

Or. en

Pamatojums

Šajā definīcijā ir sniegts identifikācijas datu apraksts. Ar nolūku nav sniegts raksturīgo 
pazīmju visaptverošs uzskaitījums, jo dalībvalstīs var atšķirties tas, kādas pazīmes ir 
obligātas, lai skaidri un nepārprotami identificētu personu.
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Grozījums Nr. 118
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) „izdevēja iestāde” ir struktūra, kas 
apstiprina personas vienas vai vairāku 
raksturīgo pazīmju derīgumu, izsniedzot 
šai personai elektroniskās identifikācijas 
līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir nepieciešama, lai izdevējām iestādēm tieši noteiktu prasības datu aizsardzības 
jomā (skatīt 4.a punktu turpmāk tekstā).

Grozījums Nr. 119
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c) „validēšanas pakalpojumu sniedzējs” 
ir struktūra, kas ir atbildīga par 
autentifikācijas iespēju, ko nodrošina 
paziņotāja dalībvalsts saskaņā ar 6. panta 
1. punkta d) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir nepieciešama, lai validēšanas pakalpojumu sniedzējiem noteiktu prasības datu 
aizsardzības jomā (skatīt 4.a punktu turpmāk tekstā).

Grozījums Nr. 120
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
3. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4d) „turētājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kurai izsniedz elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Trūkstošā definīcija.

Grozījums Nr. 121
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4e) „pārbaudītājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kurai elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļu turētājs 
apstiprina raksturīgās pazīmes;

Or. en

Pamatojums

Projekta 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā jau minēts pārbaudītājs, bet tam nebija 
atbilstošas definīcijas.

Grozījums Nr. 122
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 

c) parakstītājs nevar pārprast 
parakstīšanas darījumu un negribot atklāt 
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augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi parakstītājs, un

parakstīšanas datus citai personai, un

Or. en

Grozījums Nr. 123
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi parakstītājs, un

c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas datiem, kurus ar augstu 
uzticamības līmeni var izmantot
parakstītājs, un

Or. fr

Pamatojums

Vārdi „kontrolēt tikai un vienīgi” jāsvītro, lai noteikumi būtu elastīgāki un pieļautu deleģēto 
parakstīšanu.

Grozījums Nr. 124
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „kvalificēts elektroniskais paraksts” ir 
uzlabots elektroniskais paraksts, kas 
radīts ar kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 125
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) „sertifikāts” ir elektronisks 
apliecinājums, kas saista attiecīgi fiziskas 
vai juridiskas personas elektroniskā 
paraksta vai zīmoga validācijas datus ar 
sertifikātu un apliecina attiecīgās personas 
minētos datus;

10) „sertifikāts” ir elektronisks 
apliecinājums, kas saista attiecīgi fiziskas 
personas elektroniskā paraksta validācijas 
datus vai juridiskas personas zīmoga 
validācijas datus ar sertifikātu un apliecina 
attiecīgās personas minētos datus;

Or. fr

Pamatojums

Tikai redakcionāls grozījums.

Grozījums Nr. 126
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) „kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts” ir apliecinājums, ko izmanto 
elektronisko parakstu apliecināšanai, ko 
izsniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst 
I pielikumā noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 127
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu;

12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu vai elektronisko 
sertifikātu (tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu;

Or. en

Pamatojums

Tīmekļa vietņu autentifikācijai nebūtu jāietilpst šīs regulas darbības jomā. Turklāt šis 
uzskaitījums nedrīkst būt kumulatīvs.

Grozījums Nr. 128
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) „kvalificēti uzticamības pakalpojumi” 
ir uzticamības pakalpojumi, kas atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)
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Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 129
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) „uzticamības pakalpojumu sniedzējs” 
ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz 
vienu vai vairākus uzticamības 
pakalpojumus;

14) „uzticamības pakalpojumu sniedzējs” 
ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz 
vienu vai vairākus uzticamības 
pakalpojumus, kā noteikts šajā regulā;

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums mazina neskaidrību saistībā ar uzticamības pakalpojumiem, piemēram, 
finanšu nozarē.

Grozījums Nr. 130
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs” ir uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs, kas atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 131
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) „kvalificēta elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīce” ir elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīce, kas atbilst II pielikumā 
noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 132
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) „uzlabots elektroniskais zīmogs” ir 
elektronisks zīmogs, kas atbilst šādiem 
kritērijiem:

svītrots

(a) tas ir unikāli saistīts ar zīmoga 
radītāju;
(b) tas spēj identificēt zīmoga radītāju;
(c) tas radīts ar elektroniskā zīmoga 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi zīmoga radītājs 
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elektroniskā zīmoga radīšanai, un
(d) tas ir saistīts ar attiecīgajiem datiem 
tādā veidā, lai būtu atklājamas jebkādas 
turpmākas to izmaiņas;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Eiropas Komisija šajā regulā iekļāva elektronisko zīmogu, lai, izmantojot likumīgu 
autentifikāciju, varētu identificēt fiktīvas juridiskās personas. Vienīgi nav skaidrs, vai jau 
pastāv tehnisks risinājums, kas var attīstīties patstāvīgi, un vai pašlaik vajag juridiski precizēt 
tā tehniskās prasības.

Grozījums Nr. 133
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22) „kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir 
uzlabots elektroniskais zīmogs, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 134
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 24. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) „kvalificēts elektroniskā zīmoga 
sertifikāts” ir apliecinājums, ko izmanto 
elektronisko zīmogu apliecināšanai, ko 
izsniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst 
III pielikumā noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 135
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
3. pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26) „kvalificēts elektroniskais laika 
zīmogs” ir elektroniskais laika zīmogs, 
kas atbilst 33. pantā noteiktajām 
prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 136
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
3. pants – 29. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29) „kvalificēts elektroniskais piegādes 
pakalpojums” ir elektroniskais piegādes 
pakalpojums, kas atbilst 36. pantā 
noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 137
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30) „kvalificēts tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāts” ir 
apliecinājums, kas ļauj autentificēt 
tīmekļa vietni un apliecina tīmekļa vietnes 
saikni ar personu, kurai sertifikātu 
izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs, un kas atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidra kvalificētas tīmekļa vietņu autentifikācijas pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 138
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
3. pants – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30) „kvalificēts tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāts” ir 
apliecinājums, kas ļauj autentificēt 
tīmekļa vietni un apliecina tīmekļa vietnes 
saikni ar personu, kurai sertifikātu 
izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs, un kas atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām;

svītrots

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. 
Pieņemot to, jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 139
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30) „kvalificēts tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāts” ir 
apliecinājums, kas ļauj autentificēt tīmekļa 
vietni un apliecina tīmekļa vietnes saikni ar 
personu, kurai sertifikātu izsniedzis 
kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs, un kas atbilst IV pielikumā 
noteiktajām prasībām;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. ro

Grozījums Nr. 140
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Datu apstrāde un aizsardzība

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
izdevējas iestādes, validēšanas 
pakalpojumu sniedzēji, pārbaudītāji un 
uzraudzības iestādes nodrošina personas 
datu likumīgu un godprātīgu apstrādi 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.
2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
izdevējas iestādes, validēšanas 
pakalpojumu sniedzēji apstrādā personas 
datus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. 
Šādā apstrādē izmanto stingri ierobežotu 
tādu datu minimumu, kuri vajadzīgi, lai 
izsniegtu un uzturētu elektronisko 
identifikāciju vai sertifikātu, validētu 
elektronisko autentifikāciju vai sniegtu 
uzticamības pakalpojumus.
3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
izdevējas iestādes, validēšanas 
pakalpojumu sniedzēji garantē tās 
personas datu konfidencialitāti un 
integritāti, kurai izsniegta elektroniskā 
identifikācija vai kura izmanto 
uzticamības pakalpojumu.
4. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem piešķirts 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
izdevējām iestādēm elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļos turētāja vārda 
vietā norādīt pseidonīmu vai vārdu un 
pseidonīmu vai uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem elektroniskā paraksta 
sertifikātā parakstītāja vārda vietā norādīt 
pseidonīmu.
5. Validēšanas pakalpojumu sniedzēji 
nedrīkst vākt vai saglabāt datus, kas nav 
nepieciešami validācijai. Validēšanas 
pakalpojumu sniedzēji nedrīkst profilēt 
parakstītājus, pārbaudītājus vai citus 
lietotājus. Reģistrēšanās datnes drīkst 
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saglabāt ne ilgāk kā 90 dienas, lai atklātu 
krāpšanu un ielaušanos sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Šis teksts ir pārvietots no 11. panta uz 4.a pantu. Grozījumā par elektronisko autentifikāciju ir 
precizēts, ka izdevējām iestādēm nevajadzētu liegt sniegt papildu raksturīgās pazīmes, kas 
ļauj selektīvi publiskot atsevišķas raksturīgās pazīmes, tostarp pseidonīmu saistībā ar 
elektronisko autentifikāciju, ņemot vērā kontekstu. Saskaņā ar 5. punktu iespējamā atbildība 
nedrīkst sekmēt personas datu nekontrolētu vākšanu. Ierosinātais risinājums nav pretrunā 
dalībvalstu atbildībai, kas noteikta 6. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Nepārprotamā datu 
sasaistīšana ar konkrētu personu ir iespējama izsniegšanas vai pārbaudes pieprasījuma laikā. 
Iespējamas tiesvedības gadījumā saistībā ar jautājumiem par atbildību validēšanas 
pakalpojumu sniedzēja izsniegts apzīmogots vai parakstīts apliecinājums ir pietiekams 
pierādījums. Tā kā parasti 6. pantā noteiktā atbildība ir jāprecizē un jāpārfrāzē, šādu izmaiņu 
gadījumā šis nosacījums var būt jāmaina.

Grozījums Nr. 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Savstarpējā atzīšana un akceptēšana Savstarpējā atzīšana

Or. en

Grozījums Nr. 142
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas

1. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā autentifikācija, izmantojot 
elektroniskās autentifikācijas līdzekļus, 
tad tie paziņotie elektroniskās
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līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

autentifikācijas līdzekļi ar tādu pašu vai 
augstāku drošības nodrošinājuma līmeni, 
kuri izsniegti citā dalībvalstī, tiek atzīti 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi, lai varētu piekļūt 
tiešsaistes pakalpojumiem tajā pašā 
nozarē. Turklāt jebkuri elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļi, kuri izsniegti citā 
dalībvalstī un ietverti shēmā, kas atbilstīgi 
7. pantā minētajai procedūrai iekļauta 
Komisijas publicētā sarakstā, tiek atzīti un 
akceptēti, lai varētu piekļūt šādiem 
pakalpojumiem.

2. Dalībvalsts var ierobežot paziņoto 
elektroniskās autentifikācijas līdzekļu 
atzīšanu un akceptēšanu attiecībā uz 
konkrētu nozari vai nozarēm.
3. Drošības apdraudējuma gadījumā 
dalībvalsts var anulēt elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļu atzīšanu un 
akceptēšanu, tostarp sertifikātu 
izsniegšanu krāpniekiem vai mehānisma 
tehnisko ievainojamību.

Or. en

Pamatojums

Formulējuma papildu izmaiņas. Lai situācija nepasliktinātos un lai neapdraudētu drošību, 
nevajadzētu likt dalībvalstīm pieņemt elektroniskās autentifikācijas līdzekļus ar zemāku 
nodrošinājuma līmeni. Piemēram, būtu nepieņemami likt dalībvalstīm, izmantojot 
elektronisko identifikāciju ar lietotājvārdu un paroli, atļaut piekļuvi pakalpojumiem, kuriem 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem izmantota divu soļu autentifikācija ar drošu 
marķierierīci. Līdzīgi, ja dalībvalstis plāno nodalīt sektorus, piemēram, publisko, veselības 
aprūpes un finanšu sektoru, tad, ieviešot ārvalstu elektroniskās identifikācijas atzīšanu un 
akceptēšanu no cita sektora, datu aizsardzības un drošības pasākumi ir jāievēro pat tad, ja tie 
atbilst vajadzīgajam nodrošinājuma līmenim. Īstenošanas aktos būs nepieciešams noteikt 
sektorus, ņemot vērā faktisko sadalījumu dalībvalstīs. Šādas sistēmas jau pastāv attiecībā uz 
nodrošinājuma līmeņiem, piemēram, ISO/IEC 29115 standarts. Ja uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju izkonkurē ārējā izlūkdienesta aģentūra un ja tiek sniegti viltoti identifikācijas dati, 
tad dalībvalstīm ir jābūt beznosacījumu tiesībām bez liekas kavēšanās tos iekļaut melnajā 
sarakstā, neatkarīgi no tā, vai tas rada neērtības citiem uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
klientiem — kā tas bija Diginotar lietā.

Grozījums Nr. 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību 
aktiem vai administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei vienā dalībvalstī 
vai Savienības iestādē ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus un 
autentifikāciju, tad jebkuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi, kuri izsniegti citā 
dalībvalstī vai kurus izsniegusi Savienības 
iestāde un kuri ietverti shēmā, kas 
atbilstīgi 7. pantam iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti pirmajā 
dalībvalstī vai Savienības iestādē, lai 
varētu piekļūt šiem tiešsaistes
pakalpojumiem, ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc saraksta un shēmas 
publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
sabiedrisko pakalpojumu piekļuvei vienā 
dalībvalstī ir nepieciešama elektroniskā 
identifikācija, izmantojot elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus un autentifikāciju, 
tad elektroniskās identifikācijas līdzekļi, 
kuri izsniegti citā dalībvalstī un ietverti 
shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā minētajai 
procedūrai iekļauta Komisijas publicētā 
sarakstā, tiek atzīti pirmajā dalībvalstī, lai 
varētu piekļūt šiem tiešsaistes
pakalpojumiem, ja elektroniskās 
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identifikācijas līdzekļi atbilst identitātes 
nodrošinājuma līmenim, kas ir augstāks 
vai vienāds ar to identitātes 
nodrošinājuma līmeni, kāds ir 
nepieciešams, lai piekļūtu attiecīgajiem 
tiešsaistes pakalpojumiem pirmajā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus un 
autentifikāciju, tad elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi, kuri atbilst tādam 
identitātes nodrošinājuma līmenim, kas ir 
augstāks vai vienāds ar to nodrošinājuma 
līmeni, kāds ir citā dalībvalstī, kurus 
paziņo atbilstīgi 7. pantā minētajai 
procedūrai, tiek atzīti, lai varētu piekļūt 
šiem tiešsaistes pakalpojumiem 6 mēnešus 
pēc Komisijas paziņoto shēmu saraksta 
publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir sniegts precīzāks formulējums un svītrots vārds „akceptēti”, jo nav skaidrs, 
kāda ir juridiskā atšķirība starp vārdiem „akceptēts” un „atzīts” un vai šis vārds vispār ir 
nepieciešams. Turklāt dalībvalstīm būtu jādod laiks, kas tām vajadzīgs nepieciešamo 
pasākumu veikšanai, lai atzītu citas identifikācijas shēmas pēc to paziņošanas un 
publicēšanas. Lai situācija nepasliktinātos, drošības līmenim ir jābūt tādam pašam vai 
augstākam.
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Grozījums Nr. 146
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir pieejama
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus un 
autentifikāciju, tad jebkuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi, kuri izsniegti citā 
dalībvalstī un ietverti shēmā, kas atbilstīgi 
7. pantā minētajai procedūrai iekļauta 
Komisijas publicētā sarakstā, lai uzlabotu 
koordināciju, ņemot vērā regulējuma 
neitralitāti attiecībā uz tehnoloģijām, un 
kuriem ir tāds pats vai augstāks drošības 
līmenis nekā tas ir nepieciešams, lai 
piekļūtu pakalpojumam, tiek atzīti un 
akceptēti, lai varētu piekļūt šādiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta 1. daļa attiecas tikai uz 
noteiktiem pārrobežu sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. Lai precizētu šos 
pārrobežu pakalpojumus, Komisija, 
pieņemot īstenošanas aktus, izstrādā 
sarakstu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta 1. daļa attiecas tikai uz 
noteiktiem pārrobežu sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. Lai precizētu šos 
pārrobežu pakalpojumus, Komisija, 
pieņemot īstenošanas aktus, izstrādā 
sarakstu. Minētos īstenošanas aktus ievieš 
pēc 8. pantā minētajiem lēmumiem un 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem tās 
var saglabāt un lietot savas identifikācijas 
sistēmas attiecībā uz tiešsaistes 
pakalpojumiem, kas nav norādīti 2. daļā 
minētajā sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem tās 
var brīvprātīgi nodrošināt elektroniskās 
identifikācijas sistēmas citas dalībvalsts 
iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroniskās identifikācijas shēmu 
paziņošanas nosacījumi

Elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas shēmu paziņošanas 
nosacījumi

Or. en

Grozījums Nr. 152
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroniskās identifikācijas shēmas var 
paziņot saskaņā ar 7. pantu, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

1. Elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas shēmas var paziņot saskaņā 
ar 7. pantu, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroniskās identifikācijas shēmas var 
paziņot saskaņā ar 7. pantu, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 154
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
atzīst un izsniedz paziņotāja dalībvalsts, 
vai arī tie tiek izsniegti šīs dalībvalsts 
vārdā;

Or. en

Pamatojums

Privātā sektora shēma būtībā būtu jāreģistrē, ja to ir atzinusi dalībvalsts.

Grozījums Nr. 155
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz:

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

a) elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas līdzekļus izsniedz paziņotāja 
dalībvalsts, vai arī tie tiek izsniegti šīs 
dalībvalsts vārdā vai tai uzņemoties 
atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz:

i) paziņotāja dalībvalsts,

ii) saskaņā ar paziņotājas dalībvalsts
piešķirto pilnvarojumu vai

iii) neatkarīgi no paziņotājas dalībvalsts, 
un tos atzīst šī dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)



AM\936276LV.doc 63/162 PE510.784v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) elektroniskās identifikācijas līdzekļi 
tiesību aktos ir noteikti kā oficiāls 
dokuments un valsts identifikators 
paziņotājā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
var izmantot, lai piekļūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, saistībā 
ar kuriem paziņotājā dalībvalstī jāizmanto 
elektroniskā identifikācija;

b) saskaņā ar šo shēmu elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus var izmantot, lai 
piekļūtu vismaz vienam pakalpojumam, 
ko sniedz publiskā sektora iestāde un
saistībā ar kuru paziņotājā dalībvalstī 
jāizmanto elektroniskā identifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
var izmantot, lai piekļūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, saistībā ar 
kuriem paziņotājā dalībvalstī jāizmanto 
elektroniskā identifikācija;

b) elektroniskās autentifikācijas vai
identifikācijas līdzekļus var izmantot, lai 
piekļūtu vismaz tādiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, saistībā ar kuriem 
paziņotājā dalībvalstī jāizmanto 
elektroniskā identifikācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) elektroniskās identifikācijas shēma 
atbilst sadarbspējas modeļa prasībām 
saskaņā ar 8. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai, kas 
minēta 3. panta 1. punktā;

c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka, 
izsniedzot elektroniskās identifikācijas 
līdzekļus atbilstoši šai shēmai, personas 
identifikācijas dati pietiekami augstā 
attiecīgajā identitātes nodrošinājuma 
līmenī ir piešķirti fiziskai vai juridiskai 
personai, kas minēta 3. panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai, 
kas minēta 3. panta 1. punktā;

c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
darbojas mehānisms, lai noteiktu, vai 
autentifikācijas dati nepārprotami 
apstiprina fiziskas vai juridiskas personas, 
kas minēta 3. panta 1. punktā, 



AM\936276LV.doc 65/162 PE510.784v01-00

LV

identifikācijas datus;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai, kas 
minēta 3. panta 1. punktā;

c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
vai tādā pakāpē, kāda nepieciešama 
konkrētā nolūkā, piešķirti fiziskai vai 
juridiskai personai, kas minēta 3. panta 
1. punktā;

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā būtu jāintegrē datu minimizēšanas princips. Dažiem pakalpojumiem ir 
nepieciešama nepārprotama identifikācija, bet citiem var nebūt nepieciešams nosūtīt visus 
datus. Kā praktisku piemēru var minēt vienkāršu vecuma pārbaudi, jo tai nav nepieciešami 
citi personas dati.

Grozījums Nr. 165
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) struktūra, kas attiecīgās shēmas 
ietvaros izsniedz elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, nodrošina, lai 
c) apakšpunktā minētajiem personas 
identifikācijas datiem ir noteikts 
pietiekami augsts identitātes 
nodrošinājuma līmenis attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas līdzekļiem to 
izsniegšanas brīdī;
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Or. en

Grozījums Nr. 166
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs 
varētu validēt elektroniskā formātā 
saņemtos personas identifikācijas datus. 
Dalībvalstis neizvirza īpašas tehniskas 
prasības tiem pārbaudītājiem, kas 
reģistrēti ārpus to teritorijas un kas plāno 
veikt šādu autentifikāciju. Ja paziņotajā 
identifikācijas shēmā vai autentifikācijas 
iespējā ir konstatēts pārkāpums vai tā ir 
daļēji apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties
aptur vai atsauc paziņoto identifikācijas 
shēmu vai autentifikācijas iespēju, vai 
attiecīgās apdraudētās daļas, un informē
pārējās dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
izmantot autentifikāciju bez maksas. 
Paziņotāja dalībvalsts nodrošina, lai
tiešsaistē būtu pieejami pilnīgi 
autentifikācijas pakalpojumi un lai tie 
būtu pieejami, pamatojoties uz atvērtiem 
standartiem attiecībā uz pārbaudītāju 
izmantošanu, lai validētu elektroniskā 
formātā saņemtos personas autentifikācijas 
vai identifikācijas datus. Dalībvalstis veic 
pasākumus, lai nodrošinātu 
nesavienojamo elektronisko
autentifikāciju. Tāpēc dalībvalstīm ir 
jānodrošina iespēja tiešsaistē veikt 
autentifikāciju vai citādi sniegt visus 
nepieciešamos norādījumus un 
īstenojuma paraugus, lai pārbaudītāji ar 
samērīgiem pasākumiem varētu pārbaudīt 
elektronisko autentifikāciju vai 
elektronisko identifikāciju. 
Ja dalībvalstij kļūst zināms, ka paziņotajā 
identifikācijas shēmā vai autentifikācijas 
iespējā ir konstatēts pārkāpums vai tā ir 
daļēji apdraudēta, neatkarīgi no tā, vai šī 
shēma vai iespēja darbojas uz savu 
atbildību, dalībvalsts bez liekas kavēšanās 
informē Komisiju un visas pārējās 
dalībvalstis par drošības kļūdu saskaņā ar 
7. pantu. Dalībvalstis aptur vai atsauc 
paziņoto identifikācijas shēmu vai 
autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas uzticamību; citas 
iesaistītās personas informē, kā noteikts 
15. panta 2. punktā;

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir noteiktas skaidras prasības par to, kādi ir un varētu būt autentifikācijas 
pakalpojumi, un ir precīzāk aprakstīts mehānisms, lai nodrošinātu sadarbību atbilstošu 
tehnoloģisko standartu attīstības un prasību ievērošanas jomā. Validēšanas risinājumu var 
veidot kā validēšanas tiešsaistes pakalpojumu. Papildus 4.a panta 5. punkta grozījumam 
ierosinātajiem risinājumiem būtu pamatoti jānovērš profilēšanas mēģinājumi vai centralizētu 
datubāzu veidošana, izmantojot validēšanas pakalpojumus. Nodrošinot un sekmējot 
privātuma aizsardzības risinājumu turpmāku attīstību, tiek ierobežota situācijas 
pasliktināšanās datu aizsardzības un elektroniskās identifikācijas drošības jomā. Turklāt, 
ņemot vērā regulējuma neitralitāti attiecībā uz tehnoloģijām, jaunajiem risinājumiem ir jābūt 
atvērtiem. Tāpēc var pieprasīt tikai dažus nepieciešamos pamataspektus, tostarp datu 
aizsardzības prasību nepārprotamu ievērošanu. Privātuma aizsardzības risinājumi nodrošina 
pilnīgu autentifikācijas pieprasījumu attiecībā uz dažām tehniskām prasībām no pārbaudītāju 
puses, un tāpēc ir jābūt iespējai pieprasīt pārbaudītājiem rīkoties atbilstoši, piemēram, 
izmantot pārlūka spraudni vai aktīvu programmatūru USB zibatmiņā, kas nav papildus 
jāinstalē. Šis grozījums ir ļoti svarīgs, bet tas būtiski neietekmē regulu, jo arī pašreizējā 
regulas redakcijā ir noteikts, ka pārbaudītājam ir jāsaprot autentifikācijas process un ka ir 
jābūt uzstādītai programmatūrai. Atsaukšana — ir jānodrošina iespēja atsaukt pakalpojumu, 
neietekmējot elektroniskās autentifikācijas līdzekļu sasaistīšanu, un jo īpaši nedrīkst izmantot 
unikālos sērijas numurus, ko nosūta katrā autentifikācijas reizē.

Grozījums Nr. 167
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs varētu 
validēt elektroniskā formātā saņemtos 
personas identifikācijas datus. Dalībvalstis
neizvirza īpašas tehniskas prasības tiem 
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā 
identifikācijas shēmā vai autentifikācijas 
iespējā ir konstatēts pārkāpums vai tā ir 
daļēji apdraudēta, dalībvalstis 
nekavējoties aptur vai atsauc paziņoto 
identifikācijas shēmu vai autentifikācijas 
iespēju, vai attiecīgās apdraudētās daļas, 
un informē pārējās dalībvalstis un 
Komisiju atbilstīgi 7. pantam;

d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs, kas 
reģistrēts ārpus šīs dalībvalsts teritorijas,
varētu validēt elektroniskā formātā 
saņemtos personas identifikācijas datus. 
Šādu autentifikāciju nodrošina bez 
maksas, ja tiek izmantoti publiskā sektora 
iestādes piedāvātie tiešsaistes 
pakalpojumi. Dalībvalstis nepamatoti
neizvirza īpašas tehniskas prasības tiem
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 168
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs varētu 
validēt elektroniskā formātā saņemtos 
personas identifikācijas datus. Dalībvalstis 
neizvirza īpašas tehniskas prasības tiem 
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā identifikācijas 
shēmā vai autentifikācijas iespējā ir 
konstatēts pārkāpums vai tā ir daļēji 
apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties aptur 
vai atsauc paziņoto identifikācijas shēmu 
vai autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs, kas 
reģistrēts ārpus šīs dalībvalsts teritorijas,
varētu validēt elektroniskā formātā 
saņemtos personas identifikācijas datus, lai 
piekļūtu sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
Dalībvalstis neizvirza nesamērīgas, īpašas 
tehniskas prasības tiem pārbaudītājiem, kas 
reģistrēti ārpus to teritorijas un kas plāno 
veikt šādu autentifikāciju. Ja paziņotajā 
identifikācijas shēmā vai autentifikācijas 
iespējā ir konstatēts pārkāpums vai tā ir 
daļēji apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties 
aptur vai atsauc paziņoto identifikācijas 
shēmu vai autentifikācijas iespēju, vai 
attiecīgās apdraudētās daļas, un informē 
pārējās dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskajiem pakalpojumiem būtu jābūt pieejamiem bez maksas, bet privātu darījumu 
gadījumā puses drīkst vienoties par samaksu. Šīs regulas pamatprincipam būtu jābūt 
sadarbspējai, tomēr dalībvalstīm joprojām būtu jāļauj noteikt konkrētas tehniskās prasības, ja 
tās ir shēmas pamatā un jo īpaši, ja tās attiecas uz galvenajiem drošības aspektiem.

Grozījums Nr. 169
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) paziņotāja dalībvalsts nodrošina 
iespēju tiešsaistē veikt autentifikāciju, lai 
pārbaudītājs, kas reģistrēts ārpus šīs 
dalībvalsts teritorijas, varētu validēt 
elektroniskā formātā saņemtos personas 
identifikācijas datus. Šādu autentifikāciju 
nodrošina bez maksas, ja tiek izmantoti 
publiskā sektora iestādes piedāvātie 
tiešsaistes pakalpojumi. Dalībvalstis 
nepamatoti neizvirza īpašas tehniskas 
prasības tiem pārbaudītājiem, kas plāno 
veikt šādu autentifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) validēšanas pakalpojumu gadījumā 
pēc turētāja ieskatiem ir jāsniedz 
parakstīts vai apzīmogots apliecinājums 
par turētāja izvēlētajām raksturīgajām 
pazīmēm.
Anonīmas autentifikācijas gadījumā 
apliecinājumam ir jābūt tādam, lai to 
nevarētu sasaistīt ar turētāju vai jebkādu 
citu apliecinājumu vai norādītajām 
personas raksturīgajām pazīmēm.
Elektroniskās autentifikācijas gadījumā, 
ņemot vērā noteikto kontekstu, 
sasaistīšana ir pieļaujama tikai noteiktos 
gadījumos;

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā aprakstīti noteikti pienākumi attiecībā uz validēšanas pakalpojumiem. Ja 
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autentifikācijas procesā ir iesaistītas trešās puses vai kamēr tās ir iesaistītas, struktūrai būtu 
jānodrošina datu aizsardzība. Jo īpaši, ja elektroniskās identifikācijas risinājumi dalībvalstīs 
(vēl) nenodrošina raksturīgo pazīmju izvēli, iesaistītā trešā persona varētu rīkoties kā 
pilnvarotā persona privātuma jomā, un tas arī būtu jādara, neatklājot informāciju, kas 
pārbaudītājam nav nepieciešama. Prasība attiecībā uz validēšanas pakalpojumiem sniegt 
individuālu raksturīgo pazīmju apliecinājumu tieši attiecas uz datu minimizēšanas principu, 
kas ir jāņem vērā visiem pārbaudītājiem Eiropas Savienībā. Lai nepieļautu nekāda veida 
profilēšanu, sniegtajiem apliecinājumiem ir jābūt tādiem, lai tos nevarētu sasaistīt, un tas 
nozīmē, ka tie nedrīkst saturēt sērijas numurus vai citu informāciju, pēc kuras izdevēja iestāde 
vai saistībā ar pašiem validēšanas pakalpojumiem varētu identificēt personu, kas apstiprina 
autentiskumu. Turklāt pārbaudītāji nedrīkst zināt, vai attiecīgā persona jau iepriekš ir 
apstiprinājusi autentiskumu. Selektīvi publiskojot raksturīgās pazīmes, validēšanas 
pakalpojumi var sekmēt valsts elektroniskās identifikācijas turpmāku attīstību paziņotājās 
dalībvalstīs un privātumu labāk aizsargājošu elektroniskās identifikācijas risinājumu 
pieņemšanu vidējā termiņā vai ilgtermiņā. Tas attiecas uz turētāju, jo datu subjekts izvēlas, 
kādu informāciju atklāt.

Grozījums Nr. 171
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) šā punkta d) apakšpunktā minētie 
validēšanas pakalpojumi paredz ievērot 
datu minimizēšanas principu un nosaka, 
ka drīkst vākt vai saglabāt tikai tādus 
datus, kas ir vajadzīgi validēšanai. 
Validēšanas pakalpojumu sniedzēji 
nedrīkst profilēt parakstītājus, 
pārbaudītājus vai citus klientus;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) paziņotāja dalībvalsts uzņemas atbildību e) paziņotāja dalībvalsts nodrošina:
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par:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu atbildība ir jāskata atsevišķi. Skatīt turpmākos grozījumus.

Grozījums Nr. 173
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) šā panta c) apakšpunktā minēto 
personas identifikācijas datu 
nepārprotamu sasaistīšanu ar personu un

i) lai dati, kas norādīti elektroniskās 
autentifikācijas nolūkā, nepārprotami 
apliecinātu fiziskas vai juridiskas personas
raksturīgās pazīmes un

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) šā panta c) apakšpunktā minēto personas 
identifikācijas datu nepārprotamu
sasaistīšanu ar personu un

i) šā panta c) apakšpunktā minēto personas 
identifikācijas datu sasaistīšanu ar personu 
un

Or. en

Pamatojums

Raksturīgajām pazīmēm ne vienmēr ir jābūt nepārprotamām. Skatīt turpmākos grozījumus.

Grozījums Nr. 175
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Paziņotājas dalībvalstis drīkst paziņot 
elektroniskās identifikācijas shēmu, tikai 
sertificējot trešā valstī reģistrētu 
pakalpojumu sniedzēju, ja tas atbilst 
visām šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kuras paziņo elektroniskās 
identifikācijas shēmu, Komisijai nosūta 
turpmāk minēto informāciju un bez liekas 
kavēšanās jebkādas turpmākas izmaiņas, 
kas attiecas uz:

1. Dalībvalstis, kuras paziņo elektroniskās 
autentifikācijas vai identifikācijas shēmu, 
Komisijai nosūta turpmāk minēto 
informāciju un bez liekas kavēšanās 
jebkādas turpmākas izmaiņas, kas attiecas 
uz:

Or. en

Grozījums Nr. 177
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu un identitātes 
nodrošinājuma līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu un tās drošības 
nodrošinājuma līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

a) paziņotās elektroniskās autentifikācijas 
vai identifikācijas shēmas aprakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgajām 
iestādēm;

b) par paziņoto elektroniskās 
autentifikācijas vai identifikācijas shēmu 
atbildīgajām iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgajām
iestādēm;

b) par paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgajai iestādei 
vai iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par to, kurš veic personas 
nepārprotamo identifikatoru reģistrāciju;

c) informāciju par to struktūru vai 
struktūrām, kuras veic personas 
identifikācijas datu pārbaudi;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par to, kurš veic personas 
nepārprotamo identifikatoru reģistrāciju;

c) informāciju par to, kurš veic raksturīgo 
pazīmju reģistrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par to, kurš veic personas 
nepārprotamo identifikatoru reģistrāciju;

c) informāciju par to, kura struktūra veic 
personas identifikatoru reģistrāciju;

Or. en

Pamatojums

Papildu izmaiņas, lai integrētu datu minimizēšanas principu. Šajā grozījumā ir arī precizēts, 
ka šajā kontekstā svarīga ir struktūra, nevis persona.

Grozījums Nr. 185
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aprakstu par to, kā nodrošināt 
atbilstību 8. pantā minētajām prasībām 
sadarbspējas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) autentifikācijas iespējas aprakstu; d) autentifikācijas iespējas aprakstu un 
jebkādas pārbaudītājiem noteiktas 
tehniskās prasības;

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) autentifikācijas iespējas aprakstu; d) autentifikācijas iespējas aprakstu, kas 
minēts 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas vai autentifikācijas iespējas vai 
attiecīgo apdraudēto daļu apturēšanas vai 
atsaukšanas kārtību.

e) paziņotās elektroniskās autentifikācijas 
shēmu vai attiecīgo apdraudēto daļu 
apturēšanas vai atsaukšanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pārbaudāms drošības revīzijas režīma 
nodrošinājums attiecībā uz elektronisko 
identifikāciju saskaņā ar 16. panta 
1. punktā minētajām prasībām;

Or. en

(Skatīt 8. panta 2. punkta un 16. panta 1. punkta grozījumus.)
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai trešās personas patiešām veiktu visu paziņoto shēmu 
neatkarīgu revīziju. Skatīt arī 8. panta 2. punkta un 16. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 190
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
sarakstu, par kurām iesniegts paziņojums 
saskaņā ar 1. punktu, un pamatinformāciju 
par attiecīgajām shēmām.

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un publiski 
pieejamā tīmekļa vietnē to elektroniskās 
identifikācijas shēmu sarakstu, par kurām 
iesniegts paziņojums saskaņā ar 1. punktu, 
un pamatinformāciju par attiecīgajām 
shēmām.

Or. en

Pamatojums

Lietotājiem būtu ērtāk lietot tīmekļa vietni.

Grozījums Nr. 191
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija paziņojumu saņem pēc 
2. punktā minētā termiņa, tā veic
grozījumus sarakstā trīs mēnešu laikā.

3. Ja Komisija paziņojumu saņem pēc 
2. punktā minētā termiņa, tā publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
2. punktā minētā saraksta grozījumus 
viena mēneša laikā pēc attiecīgā 
paziņojuma saņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 192
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
1. Ja saistībā ar paziņoto identifikācijas 
shēmu, kas paziņota saskaņā ar 7. panta 
1. punktu, vai autentifikāciju, kas minēta 
6. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ir 
konstatēts pārkāpums vai ja tā ir daļēji 
apdraudēta un var ietekmēt pārrobežu 
darījumu shēmas uzticamību, paziņotāja 
dalībvalsts bez liekas kavēšanās aptur vai 
atsauc attiecīgās elektroniskās 
identifikācijas shēmas pārrobežu daļu, 
autentifikāciju vai attiecīgās apdraudētās 
daļas un informē pārējās dalībvalstis un 
Komisiju.
2. Ja 1. punktā minētais pārkāpums vai 
apdraudējums ir novērsts, paziņotāja 
dalībvalsts atjauno autentifikāciju un bez 
liekas kavēšanās informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju.
3. Ja 1. punktā minētais pārkāpums vai 
apdraudējums netiek novērsts trīs mēnešu 
laikā pēc apturēšanas vai atsaukšanas, 
paziņotāja dalībvalsts paziņo pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai par 
elektroniskās identifikācijas shēmas 
anulēšanu. Komisija bez liekas kavēšanās 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī 7. panta 2. punktā minētā 
saraksta attiecīgos grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Atbildība

1. Paziņotāja dalībvalsts ir atbildīga par 
saviem vai savā vārdā izsniegtiem 
elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un 
par jebkādiem tiešiem zaudējumiem, kas 
nodarīti, neievērojot 6. panta prasības, ja 
vien tā nevar pierādīt, ka tā nav 
darbojusies nolaidīgi.
2. Dalībvalsts atzīta un paziņota 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
izdevēja iestāde saskaņā ar 7. pantā 
minēto procedūru ir atbildīga par nespēju 
nodrošināt:
– i) personas identifikācijas datu 
nepārprotamu sasaistīšanu ar personu un
– ii) autentifikācijas iespēju,
izņemot gadījumus, kad tā var pierādīt, ka 
nav darbojusies nolaidīgi.

Or. en

Pamatojums

Tādi svarīgi jautājumi kā atbildība — līdzīgi kā uzticamības pakalpojumi — būtu jāregulē 
atsevišķi no paziņojumu procedūras, uz kuru tā neattiecas. Panta priekšlikumā ir ņemtas vērā 
gan publiskās, gan privātās elektroniskās identifikācijas shēmas.

Grozījums Nr. 194
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
1. Paziņotāja dalībvalsts ir atbildīga par 
jebkādiem tiešiem zaudējumiem, kas 
nodarīti jebkurai fiziskai vai juridiskai 
personai 6. panta 1. punkta c) un 
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d) apakšpunktā minēto saistību neizpildes 
dēļ, ja vien dalībvalsts nevar pierādīt, ka 
nav darbojusies nolaidīgi.
2. Struktūra, kas izsniedz elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, ir atbildīga par 
jebkādiem tiešiem zaudējumiem, kas 
nodarīti jebkurai fiziskai vai juridiskai 
personai un kas radušies tāpēc, ka šī 
struktūra saistībā ar identitātes 
nodrošinājuma līmeni attiecībā uz valsts 
shēmām nespēja nodrošināt:
i) 6. panta 1. punkta ca) apakšpunktā 
minēto personas identifikācijas datu 
sasaistīšanu ar personu un
ii) autentifikācijas pareizu aprakstu, kas 
minēts 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā,
izņemot gadījumus, kad tā var pierādīt, ka 
nav darbojusies nolaidīgi.
3. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem 1. un 
2. punkts neskar to personu atbildību, 
kuras veic darījumu, izmantojot 
paziņotajā shēmā ietvertos elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt tās dalībvalsts/personas atbildību, kura izsniedz elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus. Saskaņā ar šo grozījumu atbildību uzņemtos tā paziņotāja 
dalībvalsts/persona, kura izsniedz elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ja vien tā nevar 
pierādīt, ka nav darbojusies nolaidīgi. Šis grozījums ir saskaņā ar 9. pantā minēto pieeju un 
nodrošinās dalībvalstu konsekventu atbildību.

Grozījums Nr. 195
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācija Sadarbspēja un koordinācija

Or. en
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Pamatojums

Šim pantam galu galā būtu jāattiecas uz to shēmu sadarbspēju, kur ir ierobežota koordinācija 
starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 196
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācija Koordinācija un sadarbspēja

Or. en

Pamatojums

Sadarbspējas modelis nodrošinās regulas pareizu darbību. Dalībvalstīm ir jāvienojas par šā 
panta nosacījumiem un to, kā tie būtu īstenojami.

Grozījums Nr. 197
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts, 1.a punkts (jauns), 1.b punkts (jauns), 1.c punkts (jauns), 
1.d punkts (jauns) un 1.e punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
paziņotajā shēmā ietverto elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu sadarbspēju un 
palielinātu to drošības līmeni.

1. Valsts elektroniskās identifikācijas 
infrastruktūrām ir jānodrošina 
sadarbspēja ar citu dalībvalstu 
elektroniskās identifikācijas 
infrastruktūrām. Valsts elektroniskās 
identifikācijas infrastruktūru sadarbspēju 
nodrošina, izmantojot sadarbspējas 
modeli.
1.a Sadarbspējas modelis nosaka 
nepieciešamās minimālās tehniskās 
prasības, kopējos darbības drošības 
standartus, identitātes nodrošinājuma 
līmeni un standartus, kas attiecas uz 
dalībvalstu valstu shēmu plānojumu, 
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sertifikāciju un pārvaldību.
1.b Sadarbspējas modelis:
i) nodrošina tehnoloģiju neitralitāti;
ii) sekmē integrētu privātuma aizsardzību;
iii) nodrošina personas datu apstrādi 
saskaņā ar Direktīvu 95/46EK.
1.c Komisija līdz [norādīt datumu] pieņem 
īstenošanas aktus par standartiem, 
sadarbspējas modeļa protokoliem un 
identitātes nodrošinājuma līmeni, lai 
ieviestu vienādus nosacījumus 1., 1.a un 
1.b punkta īstenošanai.
1.d Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
paziņotajā elektroniskās identifikācijas
shēmā ietverto elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu sadarbspēju un palielinātu to 
drošības līmeni.

1.e Dalībvalstis sadarbojas saistībā ar:
i) informācijas, pieredzes un 
paraugprakses apmaiņu elektroniskās 
identifikācijas shēmu jomā;
ii) elektroniskās identifikācijas shēmu 
salīdzinošo izvērtēšanu;
iii) attiecīgo izmaiņu novērtējumu 
elektroniskās identifikācijas nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
paziņotajā shēmā ietverto elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu sadarbspēju un 
palielinātu to drošības līmeni.

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
paziņotajā shēmā ietverto elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu sadarbspēju un 
palielinātu to drošības līmeni. 
Sadarbspējas standartiem un 
kriptogrāfiskajiem algoritmiem, 
protokoliem un galvenajiem pārvaldības 
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standartiem ir jābūt publiski pieejamiem. 
Visus revīzijas ziņojumus publicē kopā ar 
visiem paziņojumiem par pārkāpumiem 
pēc 15. panta 2. punktā minētā atbildīgā 
publiskošanas perioda beigām.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība, atbildība un atbildīga publiskošana nodrošina ātru risinājumu drošības 
problēmu gadījumā un saistībā ar neuzticēšanos sistēmai.

Grozījums Nr. 199
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis un Komisija jo īpaši kā 
prioritāti nosaka sadarbspēju elektronisko 
pakalpojumu jomā, kas visvairāk attiecas 
uz pārrobežu darbību, veicot šādas 
darbības:
a) apmainoties ar paraugpraksi
paziņotajā shēmā ietverto elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu jomā;
b) sniedzot un regulāri atjauninot 
paraugprakses piemērus elektronisko 
identifikācijas līdzekļu uzticamības un 
drošības jomā;
c) sniedzot un regulāri atjauninot 
informāciju par elektronisko 
identifikācijas līdzekļu lietošanas 
sekmēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu 
1. punktā minēto dalībvalstu sadarbību ar 
mērķi sekmēt riska pakāpei atbilstošu 
augsta līmeņa uzticamību un drošību. 
Minētie īstenošanas akti it īpaši attiecas 
uz informācijas, pieredzes un labas 
prakses apmaiņu attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas shēmām, 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu salīdzinošo izvērtēšanu un tādu 
attiecīgo izmaiņu novērtējumu, ko 
elektroniskās identifikācijas nozarē 
veikušas dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu 1.d 
un 1.e punktā minēto dalībvalstu 
sadarbību ar mērķi sekmēt riska pakāpei 
atbilstošu augsta līmeņa uzticamību un 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu 
1. punktā minēto dalībvalstu sadarbību ar 
mērķi sekmēt riska pakāpei atbilstošu 
augsta līmeņa uzticamību un drošību. 
Minētie īstenošanas akti it īpaši attiecas uz
informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņu attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas shēmām, paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
salīdzinošo izvērtēšanu un tādu attiecīgo 
izmaiņu novērtējumu, ko elektroniskās 
identifikācijas nozarē veikušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Minētos īstenošanas 

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu 
1. punktā minēto dalībvalstu un 
publicēšanas un salīdzinošās izvērtēšanas 
mehānismu sadarbību ar mērķi sekmēt 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Minētie īstenošanas 
akti it īpaši attiecas uz informācijas, 
pieredzes un labas prakses apmaiņu 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
shēmām, neatkarīgo, trešās puses veiktu
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu revīziju un tādu attiecīgo izmaiņu 
novērtējumu, ko elektroniskās 
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aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

identifikācijas nozarē veikušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

(Skatīt arī 7. panta 1. punkta f) apakšpunktu (jauns))

Pamatojums

Ir precīzāk jādefinē salīdzinošās izvērtēšanas procedūras. Neatkarīgas trešās personas veikta 
revīzija, kas ir obligāta uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, ir drošāks veids, kā garantēt 
paziņoto shēmu revīzijas pārredzamību un pārskatatbildību.

Grozījums Nr. 202
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis konkrētais atbilstības mehānisms vairs nav nepieciešams, jo tehniskās prasības ir labāk 
iestrādātas šajā regulā.

Grozījums Nr. 203
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

3. Šā panta 1.b un 2. punktā minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 



PE510.784v01-00 86/162 AM\936276LV.doc

LV

attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka standartus un tehniskās prasības 
pārrobežu sadarbspējas un elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu drošības jomā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta
39. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jāuzlabo standarti un tehniskās prasības, nevis koordinācija starp 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 205
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Uzticamības pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāuzņemas papildu atbildība, ja tas nolemj 
nepiedāvāt uzticamības pakalpojumus. Prasītājam var būt līdzekļi zaudējumu atlīdzībai 
saskaņā ar civiltiesībām.

Grozījums Nr. 206
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
atbildīgs par tiešiem zaudējumiem, kas 
nodarīti fiziskai vai juridiskai personai un 
kas radušies 15. panta 1. punktā minēto 
saistību neizpildes dēļ, vai ja tas darbības 
vai tehniskas kļūdas dēļ izsniedz 
nepareizu sertifikātu vai citus 
identifikācijas datus, izsniedzot sertifikātu 
vai identifikācijas datus nepareizajai 
personai vai sertifikātā vai identifikācijas 
datos norādot nepareizu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lielā mērā pašreizējās sertifikācijas sistēmas būtiskās kļūdas ir saistītas ar to, ka 
sertifikācijas iestādēm nav noteikta atbildība un ka situācija pasliktinās, jo tās cenšas 
piedāvāt pēc iespējas lētākus pakalpojumus. Šo problēmu var atrisināt, tikai sertifikācijas 
iestādēm nosakot atbildību.

Grozījums Nr. 207
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 1. Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
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sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

atbildīgs par tiešiem zaudējumiem, kas 
nodarīti fiziskai vai juridiskai personai un 
kas radušies 15. panta 1. punktā minēto 
saistību neizpildes dēļ.

Or. ro

Grozījums Nr. 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

1. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja vien 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs nevar 
pierādīt, ka tas nav darbojies nolaidīgi, tas 
ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti 
struktūrai vai fiziskai vai juridiskai 
personai un kas radušies 15. panta 
1. punktā minēto saistību neizpildes dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 211
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz trešā valstī dibinātu 
kvalificēto uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju atbilstību, kas ir garantēta 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, šīs regulas prasībām 
2. punktu piemēro mutatis mutandis, ja 
vien Savienībā reģistrēts kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs nevar 
pierādīt, ka tas nav darbojies nolaidīgi.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešamas papildu izmaiņas, ņemot vērā 11. panta papildinājumus (trešajās valstīs 
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reģistrētu kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju akceptēšanas nosacījumi).

Grozījums Nr. 212
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

2. Kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs ir atbildīgs par tiešiem 
zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai vai 
juridiskai personai un kas radušies šajā 
regulā, it īpaši tās 19. pantā, noteikto 
prasību neievērošanas dēļ.

Or. ro

Grozījums Nr. 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
var noteikt viņu sniegto pakalpojumu 
lietošanas ierobežojumus, ņemot vērā 
šādus nosacījumus:
a) pirms šo ierobežojumu ieviešanas tie 
par to atbilstoši informē klientus; un
b) trešām pusēm ir jāatzīst šie 
ierobežojumi.
Ja uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
nosaka to pakalpojumu lietošanas 
ierobežojumus, kurus tie sniedz saskaņā 
ar pirmo punktu, viņi nav atbildīgi par 
zaudējumiem, kas pārsniedz norādītos 
ierobežojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzticamības pakalpojumiem, jo īpaši 
ar tiem saistītajiem strīdiem, piemēro tās 
dalībvalsts tiesību aktus, kurā reģistrēta 
persona, kas saņem pakalpojumu, ja vien 
pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs nav 
vienojušies citādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 215
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Nolīgumos starp uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem vai 
kvalificētajiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem un iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par paziņoto identifikācijas 
shēmu, būtu jānosaka atbildības 
ierobežojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valstīs reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji

Kvalificēti trešās valstīs reģistrēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji

Or. en

Grozījums Nr. 217
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

1. Kvalificētus uzticamības pakalpojumus 
un kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
trešās valstīs reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
akceptē kā tādus kvalificētus uzticamības 
pakalpojumus un kvalificētus sertifikātus, 
ko sniedz Savienībā reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, ja:

a) kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām un ir akreditēts dalībvalstī 
reģistrētā brīvprātīgā akreditācijas 
sistēmā; vai
b) Savienībā reģistrēts kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kurš 
atbilst šajā regulā minētajām prasībām, 
garantē atbilstību šajā regulā minētajām 
prasībām; vai
c) ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
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starptautiskām organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar E-paraksta direktīvu trešās valsts uzticamības pakalpojumu sniedzēju varētu vai 
nu sertificēt brīvprātīgi, vai ņemot vērā reģistrēta pakalpojumu sniedzēja garantiju. Nav 
skaidrs, kāpēc šādai trešās valsts atzīšanai tagad būtu jābūt iespējamai tikai pēc sarežģītām 
sarunām par starptautisko nolīgumu. Papildinājumu pamatā ir attiecīgā panta formulējums 
sākotnējā direktīvas redakcijā.

Grozījums Nr. 218
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības
pakalpojumu sniedzēji.

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un ja trešā 
valsts, kurā kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi un kvalificētie sertifikāti ir 
reģistrēti, saskaņā ar savstarpības 
principu akceptē kvalificētus uzticamības 
pakalpojumus un kvalificētus sertifikātus, 
ko sniedz Eiropas Savienībā reģistrēti 
kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, tad kvalificētus uzticamības
pakalpojumus un kvalificētus sertifikātus, 
ko sniedz trešās valstīs reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
akceptē kā tādus kvalificētus uzticamības
pakalpojumus un kvalificētus sertifikātus, 
ko sniedz Savienībā reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji.

Or. fr

Pamatojums

Savstarpības principa ieviešana.
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Grozījums Nr. 219
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, 
kas saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts 
starp Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

1. Ja trešās valsts izcelsmes uzticamības 
pakalpojumi atbilst šīs regulas 
attiecīgajām prasībām, ko noteikusi 
dalībvalstī reģistrēta uzraudzības iestāde, 
tad uzticamības pakalpojumus, ko sniedz 
trešās valstīs reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, atzīst par juridiski 
līdzvērtīgiem kvalificētiem uzticamības
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 

1. Ja trešās valsts izcelsmes uzticamības 
pakalpojumi un sertifikāti ir atzīti saskaņā 
ar nolīgumu, kas saskaņā ar LESD 
218. pantu noslēgts starp Savienību un 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, tad uzticamības 
pakalpojumus un sertifikātus, ko sniedz 
trešās valstīs reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
akceptē kā tādus uzticamības 
pakalpojumus un sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti uzticamības 
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Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

pakalpojumu sniedzēji.

Or. en

Pamatojums

Lingvistisks labojums un svītrots vārds „kvalificēts”.

Grozījums Nr. 221
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras 
piemērojamas kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumiem un kvalificētiem 
sertifikātiem, ko sniedz Savienībā 
reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja trešajā valstī reģistrēti uzticamības pakalpojumu sniedzēji atbilst šajā nodaļā noteiktām 
uzraudzības prasībām, ES uzraudzības iestādēm būtu jāakceptē šie pakalpojumi (tas būtu 
saskaņā ar pašreizējās E-paraksta direktīvas 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
nosacījumiem). Saskaņā ar šo priekšlikumu trešo valstu valdībām būtu jāsagatavo divpusējas 
vienošanās ar ES attiecībā uz atsevišķiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, un saistībā 
ar šo vienošanos trešo valstu valdībām būtu juridiski jāatzīst visi kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi, kurus sniedz jebkurā ES dalībvalstī, lai gan tas šķiet nesamērīgs, laikietilpīgs un 
lieks birokrātisks un, iespējams, dārgs process.

Grozījums Nr. 222
Amelia Andersdotter



PE510.784v01-00 96/162 AM\936276LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem 
un kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību.

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
uzticamības pakalpojumiem un 
sertifikātiem, ko sniedz Savienībā reģistrēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, ievēro 
arī uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
trešās valstīs vai starptautiskās 
organizācijās, it īpaši attiecībā uz personas 
datu aizsardzību, drošību un uzraudzību, 
tostarp 8. pantā noteikto prasību 
nodrošināt atklātumu un 9. pantā noteikto 
prasību atbildības jomā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 9. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 223
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem 
un kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību.

2. Atsaucoties uz 1. punktu, Komisija 
pārbauda, vai šādi nolīgumi nodrošina, ka 
prasības, kuras piemērojamas kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumiem un 
kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 11. pants svītrots
Datu apstrāde un aizsardzība
1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina likumīgu un godprātīgu 
datu apstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK.
2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
personas datus apstrādā saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šādā apstrādē 
izmanto stingri ierobežotu tādu datu 
minimumu, kuri vajadzīgi, lai izsniegtu 
un uzturētu sertifikātu vai sniegtu 
uzticamības pakalpojumus.
3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
garantē tās personas datu 
konfidencialitāti un integritāti, kura 
izmanto uzticamības pakalpojumu.
4. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem piešķirtas 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
elektroniskā paraksta sertifikātā 
parakstītāja vārda vietā norādīt 
pseidonīmu.

Or. en

(Skatīt 4.a punkta (jauns) ierosināto formulējumu.)

Pamatojums

Šis pants ir pārvietots uz 4.a punktu (jauns), un tagad tas ir skaidrāk formulēts.

Grozījums Nr. 225
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
lietotājiem sniedz informāciju par to 
personas datu vākšanu, pārraidi un 
glabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
lietotājiem nodrošina līdzekļus, lai tie 
varētu pārbaudīt savus personas datus un 
īstenot tiesības uz datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Personas datu apstrāde, ko veic 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs vai 
kas tiek veikta tā vārdā, ja tas ir absolūti 
nepieciešams, lai nodrošinātu tīklu un 
informācijas drošību, lai atbilstu 11., 15., 
16. un 19. panta prasībām, ir uzskatāma 
par likumīgām interesēm Direktīvas 
95/46/EK 7. panta f) punkta nozīmē.

Or. en
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Pamatojums

Personas datu apstrādi var būt nepieciešams veikt pārkāpuma gadījumā vai lai īstenotu 
atbilstošus atbalsta pasākumus, un, ja tā ir absolūti nepieciešama, tai ir jāatbilst „likumīgām 
interesēm” saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvu, un tātad tai ir jābūt likumīgai.

Grozījums Nr. 228
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pieejamība personām ar invaliditāti Pieejamība personām ar īpašām 
vajadzībām

Or. en

Grozījums Nr. 229
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti, kad 
vien iespējams, ir pieejami personām ar 
īpašām vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi var izvairīties no diskusijām par to, kas ir patiesa invaliditāte, un arī no negatīva 
formulējuma attiecībā uz īpašām prasībām, kas ļoti daudzu iemeslu dēļ ir aktuālas 
lietotājiem, patērētājiem un iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 230
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti, kad 
vien pamatoti iespējams, ir pieejami 
personām ar invaliditāti.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, ko praktiski nozīmē pieejamība — vai tas attiecas uz teorētisku, tehnisku vai 
finansiālu pieejamību. Pastāv ievērojams tiesiskās nenoteiktības risks, un tas ir jānovērš.

Grozījums Nr. 231
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts un 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešķir 
visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas savu 
uzdevumu izpildē.

1. Dalībvalsts izraugās uzraudzības iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā.

1.a Dalībvalstis paziņo Komisijai to 
attiecīgo uzraudzības iestāžu nosaukumus 
un adreses, ko tās ir izraudzījušās.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešķir 
visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas savu 
uzdevumu izpildē.

1. Dalībvalsts izraugās uzraudzības iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Komisijai paziņo izraudzīto 
uzraudzības iestāžu nosaukumus, adresi 
un atbildīgo personu vārdus. Uzraudzības 
iestādēm piešķir atbilstošus resursus, kas 
tām nepieciešami savu uzdevumu izpildē.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestāžu pamata pilnvaras ir noteiktas šajā regulā, tomēr ir svarīgi, lai šīs 
iestādes pareizi strādātu. Turklāt „izmeklēšanas pilnvaras” var būt arī pilnvaras, kuras 
parasti attiecas tikai uz tiesībaizsardzības iestādēm, bet tas nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 233
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešķir 
visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas 
uzdevumu izpildei.

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, Eiropas 
uzraudzības iestādi, atbildību uzņemoties 
izraudzītājai(-ām) dalībvalstij(-īm). 
Uzraudzības iestādēm piešķir visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
tām nepieciešamas uzdevumu izpildei.

Or. ro

Grozījums Nr. 234
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
šādu uzdevumu izpildi:

2. Uzraudzības iestāde pēc iespējas 
nodrošina:

Or. en

Grozījums Nr. 235
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
šādu uzdevumu izpildi:

2. Uzraudzības iestāde pilda šādus 
uzdevumus:

Or. en

Pamatojums

Precīzāks formulējums.

Grozījums Nr. 236
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka tie atbilst
15. pantā noteiktajām prasībām;

a) nodrošināt uzticamības pakalpojumu
sniedzēju un to kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, atbilstību šīs 
regulas prasībām;

Or. en

Pamatojums

Precīzāks formulējums, iekļaujot kvalificētus un nekvalificētus uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus.
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Grozījums Nr. 237
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
15. pantā noteiktajām prasībām;

a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā(-s)
dalībvalstī(-s), lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
15. pantā noteiktajām prasībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 238
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
15. pantā noteiktajām prasībām;

a) uzticamības pakalpojumu sniedzēju, kuri 
reģistrēti izraudzītājā dalībvalstī, atbilstību 
šajā regulā noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, un to sniegtos 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus, lai 
nodrošinātu, ka tie un to sniegtie 

svītrots
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kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām;

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar iepriekšējo apakšpunktu. Liekvārdība.

Grozījums Nr. 240
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, un to sniegtos 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus, lai 
nodrošinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām;

b) kvalificēto uzticamības pakalpojumu, ko 
sniedz kvalificēto uzticamības
pakalpojumu sniedzēji, atbilstību šajā 
regulā noteiktajām prasībām; un

Or. en

Grozījums Nr. 241
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, un to sniegtos 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus, lai 
nodrošinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām;

b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā(-s) dalībvalstī(-s), un to 
sniegtos kvalificētos uzticamības 
pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka tie un to 
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām;

Or. ro
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Grozījums Nr. 242
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, un to sniegtos 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus, lai 
nodrošinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām;

b) uzraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, un to sniegtos uzticamības 
pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka tie un to 
sniegtie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja saskaņā ar 10. pantu ir pieņemams, 
ka trešās valstīs reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji un to sniegtie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šajā 
regulā noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošināt, ka uz attiecīgu laikposmu, svītrots
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garantējot pakalpojumu nepārtrauktību, 
attiecīgā informācija un dati, kas minēti 
19. panta 2. punkta g) apakšpunktā un ko 
reģistrējuši kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, tiek saglabāti un 
ir pieejami arī pēc tam, kad kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis savu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošināt, ka uz attiecīgu laikposmu, 
garantējot pakalpojumu nepārtrauktību, 
attiecīgā informācija un dati, kas minēti 
19. panta 2. punkta g) apakšpunktā un ko 
reģistrējuši kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, tiek saglabāti un ir 
pieejami arī pēc tam, kad kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis savu darbību.

c) nodrošināt, ka uz attiecīgu laikposmu, jo 
īpaši, ņemot vērā pakalpojumu derīguma 
termiņu, garantējot pakalpojumu
nepārtrauktību, attiecīgā informācija un 
dati, kas minēti 19. panta 2. punkta 
g) apakšpunktā un ko reģistrējuši 
kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, tiek saglabāti un ir pieejami arī 
pēc tam, kad kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis savu 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Precizējums saistībā ar to, cik ilgi ir jāglabā informācija un dati.

Grozījums Nr. 246
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu pakalpojumu 
nepārtrauktību, uzraudzības iestāde var 
pieņemt noteikumus saistībā ar plānu par 
pakalpojumu pārtraukšanu, kad 
kvalificētie uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji pārtrauc darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visas uzraudzības iestādes līdz nākamā 
gada pirmā ceturkšņa beigām iesniedz 
Komisijai un dalībvalstīm gada pārskatu
par uzraudzības pasākumiem iepriekšējā 
kalendārā gada laikā. Tajā ietver vismaz:

3. Visas uzraudzības iestādes katru gadu 
līdz 31. martam iesniedz Komisijai 
ziņojumu par to īstenotajiem pasākumiem 
iepriekšējā kalendārā gada laikā un 
kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņojuši saskaņā ar 15. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visas uzraudzības iestādes līdz nākamā 
gada pirmā ceturkšņa beigām iesniedz 
Komisijai un dalībvalstīm gada pārskatu 
par uzraudzības pasākumiem iepriekšējā 
kalendārā gada laikā. Tajā ietver vismaz:

3. Visas uzraudzības iestādes līdz nākamā 
gada pirmā ceturkšņa beigām publicē gada 
pārskatu par uzraudzības pasākumiem 
iepriekšējā kalendārā gada laikā. Tajā 
ietver vismaz:
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Or. en

Pamatojums

Uzlabojot pārredzamību, palielināsies iespēja novērst tehniskas kļūdas un identificēt 
nedrošās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas autentifikācijas vai identifikācijas nolūkā. 
Centrālai uzraudzības iestādei, kuras pienākums ir pieņemt daudzus paziņojumus, ir viegli 
padarīt tos pieejamus sabiedrībai, pētniekiem un ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 249
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju par uzraudzības 
pasākumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 250
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņojuši saskaņā ar 15. panta 
2. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 251
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – b apakšpunkts



AM\936276LV.doc 109/162 PE510.784v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
paziņojuši saskaņā ar 15. panta 2. punktu;

b) visus pārkāpumus, par kuriem 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
paziņojuši saskaņā ar 15. panta 2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot pārredzamību, palielināsies iespēja novērst tehniskas kļūdas un identificēt 
nedrošās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas autentifikācijas vai identifikācijas nolūkā. 
Centrālai uzraudzības iestādei, kuras pienākums ir pieņemt daudzus paziņojumus, ir viegli 
padarīt tos pieejamus sabiedrībai, pētniekiem un ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 252
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) statistikas datus par kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu tirgu un 
izmantošanu, tostarp informāciju par 
pašiem kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem un izmantotajiem 
produktiem, kā arī klientu vispārēju 
aprakstu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) statistikas datus par kvalificētu svītrots



PE510.784v01-00 110/162 AM\936276LV.doc

LV

uzticamības pakalpojumu tirgu un 
izmantošanu, tostarp informāciju par 
pašiem kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem un izmantotajiem 
produktiem, kā arī klientu vispārēju 
aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc uzraudzības iestādei būtu jātērē ievērojami līdzekļi tirgus informācijas 
apkopošanai.

Grozījums Nr. 254
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija nodrošina to, lai 3. punktā 
minētais gada pārskats būtu pieejams 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm to attiecīgo 
uzraudzības iestāžu nosaukumus un 
adreses, ko tās ir izraudzījušās.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Apvienots ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 256
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm to attiecīgo 
uzraudzības iestāžu nosaukumus un 
adreses, ko tās ir izraudzījušās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 257
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm to attiecīgo 
uzraudzības iestāžu nosaukumus un 
adreses, ko tās ir izraudzījušās.

4. Dalībvalstis publisko to attiecīgo 
uzraudzības iestāžu nosaukumus un 
adreses, ko tās ir izraudzījušās.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot pārredzamību, palielināsies iespēja novērst tehniskas kļūdas un identificēt 
nedrošās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas autentifikācijas vai identifikācijas nolūkā. 
Centrālai uzraudzības iestādei, kuras pienākums ir pieņemt daudzus paziņojumus, ir viegli 
padarīt tos pieejamus sabiedrībai, pētniekiem un ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 258
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minēto uzdevumu 
izpildē izmantojamo procedūru 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestāde var tikai uzraudzīt pakalpojumu sniedzēju darbības un pakalpojumu 
atbilstību šajā regulā minētajiem kritērijiem un prasībām, un tā nevar „nodrošināt” 
pakalpojumu sniedzēju atbilstību šiem kritērijiem un prasībām, jo par to ir atbildīgs tas 
pakalpojumu sniedzējs, kurš sniedz pakalpojumu. Ir jānodrošina tas, lai būtu skaidri nodalīta 
uzraudzības iestādes atbilstoša loma un atbildība un pakalpojumu sniedzēja atbildība. Šīs 
divas jomas nedrīkst jaukt vai apvienot.

Grozījums Nr. 259
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
3. punktā minēto ziņojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 3. punktā minēto 
ziņojumu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Vārds „nosacījumi” ir neskaidrs un lieks.

Grozījums Nr. 260
Sajjad Karim
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi un viena otrai 
iespējami īsākā laikā sniegtu attiecīgo 
informāciju un savstarpēju palīdzību, 
tādējādi panākot pasākumu konsekventu 
īstenošanu. Savstarpējā palīdzība it īpaši 
ietver informācijas pieprasījumus un 
uzraudzības pasākumus, piemēram, 
pieprasījumus veikt ar drošības revīziju 
saistītas pārbaudes, kā minēts 15., 16. un 
17. pantā.

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi. Uzraudzības 
iestāde pēc citas uzraudzības iestādes 
pieprasījuma sniedz palīdzību attiecīgajai 
iestādei, tādējādi panākot šo iestāžu
pasākumu konsekventu īstenošanu.
Uzraudzības iestādes sadarbojas arī, ja 
pieprasījums ir veikts saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
9. jūlija Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar ko 
nosaka akreditācijas un tirgus 
uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību1. Turklāt 
savstarpējā palīdzība var ietvert arī
informācijas pieprasījumus un uzraudzības 
pasākumus, kas saistīti ar atbilstības 
novērtējuma ziņojumiem, kā minēts šīs 
regulas 15., 16. un 17. pantā.

______________
1 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi un viena otrai 
iespējami īsākā laikā sniegtu attiecīgo 
informāciju un savstarpēju palīdzību, 
tādējādi panākot pasākumu konsekventu 
īstenošanu. Savstarpējā palīdzība it īpaši 
ietver informācijas pieprasījumus un 
uzraudzības pasākumus, piemēram, 
pieprasījumus veikt ar drošības revīziju 

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi. Saskaņā ar 
pamatotiem pieprasījumiem tās sniedz
savstarpēju palīdzību, tādējādi panākot 
pasākumu konsekventu īstenošanu. 
Palīdzības pieprasījumi it īpaši var ietvert
informācijas pieprasījumus un uzraudzības 
pasākumus, piemēram, pieprasījumus veikt 
ar atbilstības revīziju saistītas pārbaudes, 
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saistītas pārbaudes, kā minēts 15., 16. un 
17. pantā.

kā minēts 15., 16. un 17. pantā.

Or. en

Pamatojums

Precīzāks formulējums un palīdzības apraksts, lai uzraudzības iestādes palīdzību pieprasītu 
tikai pamatotos gadījumos.

Grozījums Nr. 262
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde, kurai ir lūgta 
palīdzība, nevar atteikties izpildīt 
pieprasījumu izņemot, ja vien:

2. Uzraudzības iestāde, kurai ir lūgta 
palīdzība, var atteikties izpildīt 
pieprasījumu šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 263
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde, kurai ir lūgta 
palīdzība, nevar atteikties izpildīt 
pieprasījumu izņemot, ja vien:

2. Uzraudzības iestāde var atteikties sniegt 
palīdzību, ja:

Or. en

Pamatojums

Precīzāks formulējums.
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Grozījums Nr. 264
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā nav pilnvarota izskatīt pieprasījumu 
vai

a) uzraudzības iestāde nav pilnvarota 
sniegt pieprasīto palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā nav pilnvarota izskatīt pieprasījumu,
vai

a) tai nav pietiekamu zināšanu, lai 
izskatītu pieprasījumu, vai

Or. en

Pamatojums

Regulas 13. pantā ir skaidri noteikts, ka uzraudzības iestādei ir piešķirtas atbilstošās 
pilnvaras, lai veiktu savus pienākumus. Komisija droši vien ņēmusi vērā savu zināšanu 
līmeni.

Grozījums Nr. 266
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) palīdzības pieprasījums ir nesamērīgs 
attiecībā uz uzraudzības iestādes 
standarta uzraudzības pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 267
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem.

b) pieprasījuma izpilde pārsniegtu šajā 
regulā minētos uzraudzības iestādes 
uzdevumus un pilnvaras.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka uzraudzības iestāde neveiktu pasākumus, kas ir pretrunā šai regulai. Tomēr ir 
iespējami pieprasījumi, kas neattiecas uz šajā regulā minētajiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 268
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem.

b) ja pieprasītā palīdzība ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgu izmeklēšanu, kurā 
piedalās citu dalībvalstu uzraudzības 

svītrots
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iestāžu darbinieki.
Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā 
tiek veikta izmeklēšana, atbilstīgi savas 
valsts tiesību aktiem, izmeklēšanas 
uzdevumus var uzticēt tās uzraudzības 
iestādes darbiniekiem, kam tiek sniegta 
palīdzība. Šādas pilnvaras var izmantot 
vienīgi uzņemošās uzraudzības iestādes 
darbinieku vadībā un klātbūtnē. Tās 
uzraudzības iestādes darbiniekiem, kam 
tiek sniegta palīdzība, piemēro valsts 
tiesību aktus, kuri attiecas uz uzņemošo 
uzraudzības iestādi. Uzņemošā 
uzraudzības iestāde uzņemas atbildību par 
tās uzraudzības iestādes darbinieku 
darbību, kam tiek sniegta palīdzība.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgu izmeklēšanu, kurā 
piedalās citu dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu darbinieki.

Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgus uzraudzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Vārds „izmeklēšana” ir cieši saistīts ar tiesībaizsardzības iestādēm. Turklāt „kopīgi 
pasākumi” jau nozīmē to, ka ir iesaistīti abu uzraudzības iestāžu darbinieki, un tāpēc nav 
vajadzīgs papildu paskaidrojums.

Grozījums Nr. 271
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā 
tiek veikta izmeklēšana, atbilstīgi savas 
valsts tiesību aktiem, izmeklēšanas 
uzdevumus var uzticēt tās uzraudzības 
iestādes darbiniekiem, kam tiek sniegta 
palīdzība. Šādas pilnvaras var izmantot 
vienīgi uzņemošās uzraudzības iestādes 
darbinieku vadībā un klātbūtnē. Tās 
uzraudzības iestādes darbiniekiem, kam 
tiek sniegta palīdzība, piemēro valsts 
tiesību aktus, kuri attiecas uz uzņemošo 
uzraudzības iestādi. Uzņemošā 
uzraudzības iestāde uzņemas atbildību par 
tās uzraudzības iestādes darbinieku 
darbību, kam tiek sniegta palīdzība.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pilnībā skaidrs, kāda ir šā punkta nozīme. Ja dalībvalsts ļauj nodot pilnvaras citu 
dalībvalstu publiskajām struktūrām, tad šajā jomā nav nepieciešams ES juridiskais pamats. 
Tomēr, ja dalībvalstij ir tādas pilnvaras, tad tai, protams, ir arī pilnvaras paredzēt konkrētus 
nosacījumus un procedūras. Tā kā šis punkts neparedz pievienoto vērtību un subsidiaritātes 
principa ievērošanu, tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 272
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, 
kas jāievēro saistībā ar šajā pantā 
paredzēto savstarpējo palīdzību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis pants neparedz obligāti pieņemt īstenošanas aktus, jo ir skaidri noteikti uzraudzības 
iestāžu pienākumi.

Grozījums Nr. 273
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, 
kas jāievēro saistībā ar šajā pantā 
paredzēto savstarpējo palīdzību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regula par akreditāciju un tirgus uzraudzību (Nr. 765/2008) jau paredz veikt pārbaudes, un 
tāpēc šajā gadījumā norāde uz pārbaudēm ir neskaidra, un. šādā gadījumā i) pienākumi var 
nevajadzīgi pārklāties un ii) var tikt noteiktas vēl apgrūtinošākas un dārgākas prasības nekā 
tās, par kurām dalībvalstis jau ir vienojušās un kuras tās jau ievēro.

Grozījums Nr. 274
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas. Jo īpaši veic

Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas. Veic
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pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura 
incidenta negatīvo ietekmi.

pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas, tostarp abus 
parakstītājus un pārbaudītājus par visiem 
drošības prasību pārkāpumiem, kas var 
tos ietekmēt. Uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji uz sava rēķina veic arī 
atbilstošus un tūlītējus pasākumus, lai 
novērstu jebkādus jaunus, neparedzētus 
draudus drošībai un atjaunotu normālu 
pakalpojuma drošības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Prasība novērst draudus drošībai un atjaunot normālu drošības līmeni ir minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvas 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 20. apsvērumā. 
Svītrojot atsauci uz „atzītu neatkarīgu iestādi”, ir skaidrāk, kādas prasības attiecas uz šo
neatkarīgo iestādi. Skatīt arī 16. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 275
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrēti uzticamības
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to sniegto 
uzticamības pakalpojumu drošības riskus. 
Ar šiem pasākumiem nodrošina riska 
pakāpei atbilstošu drošības līmeni, ņemot 
vērā jaunākās tehniskās iespējas. Jo īpaši 
veic pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura incidenta 
negatīvo ietekmi.

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
pārvalda to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus saskaņā ar 
pašreizējo paraugpraksi nozarē un 
nozares standartiem. Jebkādi šādi 
pasākumi nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākos sasniegumus tehnoloģiju 
attīstības jomā. Jo īpaši veic pasākumus, 
lai novērstu un mazinātu drošības incidentu 
ietekmi un informētu ieinteresētās personas 
par jebkura incidenta negatīvo ietekmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura incidenta 
negatīvo ietekmi.

Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina tiesību uz datu 
aizsardzību pilnīgu ievērošanu un riska 
pakāpei atbilstošu drošības līmeni, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura būtiska
incidenta negatīvo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Norāde uz tehnoloģiju attīstību šķiet atbilstošāka, un tā labāk raksturo pašreizējo procesu 
attiecībā uz pielāgošanos jaunajām tehnoloģijām. Turklāt vārdu savienojumu „jaunākās 
tehniskās iespējas” var sajaukt ar „vislabākajām pieejamām tehnoloģijām”, un tas ietekmētu 
izmaksas un radītu nesamērīgu slogu pakalpojumu sniedzējiem, un tas, visticamāk, nav šā 
nosacījuma mērķis. Visbeidzot, lai neradītu nesamērīgu slogu un informācijas pārslodzi 
lietotājiem, ir jāziņo tikai par būtiskiem starpgadījumiem.

Grozījums Nr. 277
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina riska pakāpei 

Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji vai tie, kuri sniedz 
pakalpojumus saskaņā ar šīs regulas 
10. pantu, veic atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai pārvaldītu 
to sniegto uzticamības pakalpojumu 
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atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura incidenta 
negatīvo ietekmi.

drošības riskus un izturētspēju. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura incidenta 
negatīvo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var
uzraudzības iestādei iesniegt ziņojumu par 
drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Neskarot 16. panta 1. punktu, uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji uzraudzības iestādei 
iesniedz atbilstības novērtējuma ziņojumu, 
ko sniegusi atbilstības novērtējuma
iestāde, lai apstiprinātu, ka ir veikti 
atbilstīgi drošības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var
uzraudzības iestādei iesniegt ziņojumu par 
drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs bez 
liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 
6 mēnešus pēc tā darbību sākšanas
uzraudzības iestādei iesniedz ziņojumu par 
atbilstības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā uzticamības pakalpojumu uzticamību un drošības prasības, vienmēr obligāti ir 
jāveic revīzija.

Grozījums Nr. 280
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
uzraudzības iestādei iesniegt ziņojumu par 
drošības revīziju, ko veikusi atzīta
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs publicē
ziņojumu par drošības revīziju, ko veikusi 
neatkarīga iestāde, kura ir apliecinājusi 
savu kompetenci veikt revīziju, lai 
apstiprinātu, ka ir veikti atbilstīgi drošības 
pasākumi.

Or. en

(Skatīt arī 15. panta 1. punkta 1. daļas grozījumu.)

Pamatojums

Prasība novērst draudus drošībai un atjaunot normālu drošības līmeni ir minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvas 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 20. apsvērumā. 
Svītrojot norādi uz „atzītu neatkarīgu iestādi”, ir skaidrāk, kādas prasības attiecas uz šo 
neatkarīgo iestādi. Skatīt arī 16. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 281
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var
uzraudzības iestādei iesniegt ziņojumu par 

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
uzraudzības iestādei iesniedz ziņojumu par 
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drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un 
citām attiecīgām trešām personām,
piemēram, datu aizsardzības iestādēm, par 
jebkuru tādu drošības vai integritātes 
pārkāpumu, kas būtiski ietekmē sniegtos 
uzticamības pakalpojumus un ar tiem 
saistītos personas datus.

Tīkla drošības pārkāpuma gadījumā 
uzticamības pakalpojumu sniedzējam ir 
jāinformē parakstītāji un pārbaudītāji, 
un, ja risks nav saistīts ar pakalpojumu 
sniedzēja veiktajiem pasākumiem, ir 
jāinformē par jebkādiem iespējamiem 
risinājumiem, tostarp par iespējamām 
izmaksām. Uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji bez liekas kavēšanās un, ja 
iespējams, ne vēlāk kā 24 stundas pēc 
attiecīgās informācijas saņemšanas paziņo 
kompetentajai uzraudzības iestādei, 
informācijas drošības jomā kompetentajai 
valsts iestādei un, ja incidents ir saistīts ar 
personas datiem, datu aizsardzības 
iestādēm, par jebkuru tādu drošības vai 
integritātes pārkāpumu, kas ietekmē 
sniegtos uzticamības pakalpojumus un ar 
tiem saistītos personas datus. Tie paziņo 
gan par drošības pārkāpumiem savās 
sistēmās, gan par jebkuriem drošības 
prasību pārkāpumiem, ko tie konstatē 
citās uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Drošības prasību pārkāpuma un uzticamības pakalpojumu sniedzēja pienākumu definīcija ir 
minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvas 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 
4. panta 2. punktā. Turklāt šajā grozījumā ir precizēts, ka par pārkāpumiem, kas saistīti ar 
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personas datiem, ziņo attiecīgo dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm.

Grozījums Nr. 283
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas paziņo kompetentajai
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un 
citām attiecīgām trešām personām, 
piemēram, datu aizsardzības iestādēm, par 
jebkuru tādu drošības vai integritātes 
pārkāpumu, kas būtiski ietekmē sniegtos 
uzticamības pakalpojumus un ar tiem 
saistītos personas datus.

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās pēc attiecīgās 
informācijas saņemšanas paziņo 
uzraudzības iestādei un vajadzības 
gadījumā citām attiecīgajām iestādēm,
piemēram, informācijas drošības jomā 
kompetentajai valsts iestādei vai datu 
aizsardzības iestādei, par jebkuru tādu 
drošības vai integritātes pārkāpumu, kas 
būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos personas 
datus.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos 
personas datus.

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās pēc attiecīgās 
informācijas saņemšanas paziņo 
kompetentajai uzraudzības iestādei un 
vajadzības gadījumā informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus.
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Or. en

Pamatojums

Ir iespējami gadījumi, kad nav nepieciešams informēt visas minētās iestādes. Šķiet, nav 
pareizi noteikt precīzu termiņu, turklāt tas nav minēts Komisijas direktīvas priekšlikumā par 
tīklu un informācijas drošību. Arī norāde uz personas datiem ir lieka, jo šos paziņojumus par 
pārkāpumiem regulē ierosinātājā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Neprecīzi noteikumi 
vai noteikumi, kas pārklājas, var radīt pārpratumus un tiesisko nenoteiktību attiecībā uz 
pakalpojumu sniedzēju pienākumiem.

Grozījums Nr. 285
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos personas 
datus.

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas un pēc pārkāpuma 
apstiprināšanas, paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos personas 
datus.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
vai integritātes pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, attiecīgā uzraudzības 

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
vai integritātes pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, paziņotā uzraudzības 
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iestāde informē citu dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA).

iestāde informē citu dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA).

Or. en

Grozījums Nr. 287
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja 
drošības vai integritātes pārkāpums skar 
divas vai vairākas dalībvalstis, attiecīgā 
uzraudzības iestāde informē citu
dalībvalstu uzraudzības iestādes un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūru 
(ENISA).

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
vai integritātes pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, attiecīgā uzraudzības 
iestāde informē attiecīgo dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA).

Or. en

Grozījums Nr. 288
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, 
ka pārkāpuma publiskošana ir 
sabiedrības interesēs, tā var arī informēt
sabiedrību vai pieprasīt, lai to izdarītu
uzticamības pakalpojumu sniedzējs.

Attiecīgā uzraudzības iestāde arī informē
sabiedrību vai pieprasa, lai to izdara
uzticamības pakalpojumu sniedzējs. To 
parasti dara, tiklīdz tas ir praktiski 
iespējams, tomēr uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atlikt 
šādas informācijas publiskošanu, lai 
novērstu nepilnības. Uzraudzības iestāde 
šādas informācijas publiskošanu var atlikt 
ne ilgāk kā par 45 dienām, un 
uzticamības pakalpojumu sniedzējam ir 
jāpiekrīt atlīdzināt zaudējumus visiem 
pārbaudītājiem neatkarīgi no tā, kurā 
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valstī tie atrodas, un ņemot vērā 
zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar 
paziņošanas atlikšanu.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot pārredzamību, palielināsies iespēja novērst tehniskas kļūdas un identificēt 
nedrošās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas autentifikācijas vai identifikācijas nolūkā. 
Centrālai uzraudzības iestādei, kuras pienākums ir pieņemt daudzus paziņojumus, ir viegli 
padarīt tos pieejamus sabiedrībai, pētniekiem un ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 289
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde, 
apspriežoties ar uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju, uzskata, ka pārkāpuma 
publiskošana ir sabiedrības interesēs, tā var 
arī informēt sabiedrību vai pieprasīt, lai to 
izdarītu uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs.

Or. en

Pamatojums

Galīgais lēmums par informācijas publiskošanu ir jāpieņem publiskā sektora iestādei, tomēr 
tai ir jāapspriežas ar pakalpojumu sniedzēju, jo tas varētu labāk novērtēt pārkāpuma ietekmi 
uz lietotājiem un starpgadījuma izmeklēšanas/novēršanas ietekmi.

Grozījums Nr. 290
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, Ja paziņotā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
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ka pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā arī informē sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde reizi gadā 
Komisijai un ENISA iesniedz 
kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem paziņojuši uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 292
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde reizi gadā Komisijai 
un ENISA iesniedz kopsavilkumu par 
pārkāpumiem, par kuriem paziņojuši 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji.

3. Uzraudzības iestāde reizi gadā Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūrai 
(ENISA) un Komisijai iesniedz 
kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem paziņojuši uzticamības
pakalpojumu sniedzēji.

Or. fr

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, lai mazinātu akronīmu lietojumu.
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Grozījums Nr. 293
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. 
Uzraudzības iestādei būtu jākoordinē šie 
saistošie norādījumi ar citām attiecīgajām 
regulatīvajām struktūrām, kuras uzrauga 
tās uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
darbības, kas nav uzticamības 
pakalpojumu sniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, uzraudzības 
iestādei ir pilnvaras pieprasīt uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai atbilstu šīm 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Visi 
šādi norādījumi ir jāpublisko.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu sistēmas uzticamību, ir svarīgi, lai arī uzraudzības iestādes ir atbildīgas par to, 
kādus ieteikumus tās sniedz uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 296
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

4. Lai nodrošinātu atbilstību 1. un 
2. punktam, kompetentajai uzraudzības 
iestādei ir pilnvaras izdot saistošus 
norādījumus uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja šajā pantā minētos noteikumus 
nevar pietiekami īstenot, ņemot vērā 
konkrēto tehnoloģisko kontekstu, 
Komisija vai jebkura cita ieinteresētā 
persona var pieprasīt precizējumu,



PE510.784v01-00 132/162 AM\936276LV.doc

LV

izmantojot IIIa nodaļā minēto 
tehnoloģisko prasību pieņemšanas 
mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi, kurus likumdevēji skaidri neiekļāva regulā, visdrīzāk ir tehniski. Ja likumdevēji 
mainītu tiesību aktus pēc to pieņemšanas, tas radītu tiesisko nenoteiktību. Regulas 3.a nodaļā 
(jauna) minētais mehānisms nodrošina to, lai tehniski lēmumi tiktu pieņemti tehniskā līmenī, 
organizējot forumu, kurā var piedalīties daudzas ieinteresētās personas, vienlaikus 
nodrošinot to, lai netiktu apdraudēta tiesību aktu politiskā neaizskaramība.

Grozījums Nr. 298
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētiem 1. punktā 
minētajiem pasākumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tagad, kad ir spēkā 3.a nodaļa (jauna), šis nosacījums nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 299
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētiem 1. punktā 
minētajiem pasākumiem.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Apvienots ar nākamo punktu.

Grozījums Nr. 300
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētiem 1. punktā 
minētajiem pasākumiem.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt to 1. punktā minēto pasākumu
precīzāku definīciju, formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas 
jāpiemēro saistībā ar 2. punktu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tagad, kad ir spēkā 3.a nodaļā (jauna) minētais mehānisms, šis nosacījums nav vajadzīgs, jo 
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šis mehānisms paredz, ka tehnisko prasību kodificēšanu veic tehniski kvalificēti speciālisti 
iestādēs, kurās tiek pieņemti standarti.

Grozījums Nr. 302
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai šī regula būtu saskaņā ar paraugpraksi un standartiem, lai ES regulējošo 
sistēmu/noteikumus neuzskatītu par nevajadzīgu un dārgu slogu, jo tas var kaitēt inovācijām 
un pakalpojumu sniegšanai.

Grozījums Nr. 303
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt to 1. punktā minētos pasākumu
precīzāku definīciju un formātus, un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Šie pasākumi būtu jāpieņem kā īstenošanas akti.

Grozījums Nr. 304
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
revīziju reizi gadā veic neatkarīga iestāde, 
kura ir kompetenta veikt revīziju, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, un tie publisko
drošības revīzijas ziņojumu un nosūta to 
uzraudzības iestādei. Ja revīzija ietver
konfidenciālu komerciālu informāciju, 
uzraudzības iestāde var atlikt to nodaļu 
publiskošana, kas satur slepenu 
informāciju, tomēr ne ilgāk kā uz vienu 
gadu.

Or. en

Pamatojums

Svītrojot frāzi „atzīta neatkarīga iestāde”, ir skaidrāk, kādas prasības attiecas uz šo 
neatkarīgo iestādi. Skatīt arī 15. panta 1. punkta grozījumu. Pārredzama revīzija sekmēs to, 
ka lielāka daļa pētnieku drošības jomā varēs nodrošināt augstāko pārskatatbildības un 
drošības līmeni attiecībā uz sniegtajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 305
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi divos gados un pēc 
jebkādām būtiskām tehnoloģiskām vai 
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un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

organizatoriskām izmaiņām veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei atbilstības revīzijas ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā būtu jāņem vērā ne tikai drošības prasības, bet arī visas šajā regulā noteiktās 
prasības, kas attiecas uz kvalificētajiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt 
pietiktu, ja ziņojumu sniegtu reizi divos gados un atbilstoši saistītajam administratīvajam un 
finansiālajam slogam. Tomēr būtisku izmaiņu gadījumā būtu jāveic revīzija, lai nodrošinātu, 
ka izmaiņas neietekmē atbilstību.

Grozījums Nr. 306
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu. Ja trīs 
gadus pēc ieviešanas ikgadējie revīzijas 
ziņojumi nerada bažas, šajā punktā 
minēto revīziju veic tikai vienu reizi divos 
gados.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai revīziju veiktu retāk nolūkā samazināt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju izmaksas.
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Grozījums Nr. 307
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju katru gadu uz sava 
rēķina veic atbilstības novērtējuma
iestāde, lai apstiprinātu, ka tie un to 
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei atbilstības novērtējuma ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic 
akreditēta neatkarīga iestāde, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām, un tie 
iesniedz uzraudzības iestādei atbilstības
revīzijas ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot kvalificētos 
uzticamības pakalpojumu sniedzējus, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
joprojām atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem. Ja šķiet, ka ir pārkāpti 
personas datu aizsardzības noteikumi, 
uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

2. Neskarot 1. punktu, uzraudzības iestāde 
var jebkurā laikā veikt revīziju, pārbaudot 
kvalificētos uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, lai apstiprinātu, ka tie un to 
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā 
noteiktajiem nosacījumiem. Ja šķiet, ka ir 
pārkāpti Direktīvā 95/46/EK noteiktie 
personas datu aizsardzības noteikumi, 
uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma 
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot kvalificētos 
uzticamības pakalpojumu sniedzējus, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
joprojām atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem. Ja šķiet, ka ir pārkāpti 
personas datu aizsardzības noteikumi, 
uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

2. Neskarot 1. punktu, būtisku šaubu 
gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc 
citas dalībvalsts uzraudzības iestādes
pieprasījuma uzraudzības iestāde var 
jebkurā laikā veikt revīziju, pārbaudot 
kvalificētos uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, lai apstiprinātu, ka tie un to 
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi joprojām atbilst šajā regulā 
noteiktajiem nosacījumiem. Ja šķiet, ka ir 
pārkāpti personas datu aizsardzības 
noteikumi, uzraudzības iestāde par 
revīzijas rezultātiem informē datu 
aizsardzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē tas, ka revīziju nedrīkst veikt patvaļīgi, bet ir jāņem vērā būtiskas neatbilstības. Ir 
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svītrota frāze „pēc Komisijas pieprasījuma”, jo uzraudzības iestādes var labāk novērtēt šādas 
revīzijas nepieciešamību.

Grozījums Nr. 311
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma 
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot kvalificētos
uzticamības pakalpojumu sniedzējus, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
joprojām atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem. Ja personas datu 
aizsardzības noteikumi, iespējams, ir 
pārkāpti, uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma 
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, lai apstiprinātu, 
ka tie un to sniegtie uzticamības 
pakalpojumi joprojām atbilst šajā regulā 
noteiktajiem nosacījumiem. Ja personas 
datu aizsardzības noteikumi, iespējams, ir 
pārkāpti, uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs par revīzijas rezultātiem informē 
datu aizsardzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu prasības attiecībā uz pārkāpumu paziņošanu ir saskaņotas ar Datu 
aizsardzības regulu.

Grozījums Nr. 312
Sajjad Karim

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas ziņojumā 
minētu prasību neizpildi.

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras 
pieprasīt kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem labot jebkuru 
atbilstības novērtējuma ziņojumā minētu 
prasību neizpildi.
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Or. en

Grozījums Nr. 313
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas ziņojumā
minētu prasību neizpildi.

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru šajā regulā minētu prasību 
neizpildi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar sākotnējo formulējumu uzraudzības iestādei būtu pilnvaras tikai izdot saistošus 
norādījumus saskaņā ar drošības revīziju. Nav skaidrs, kāpēc šīs pilnvaras ir jāierobežo ar šo 
informācijas avotu.

Grozījums Nr. 314
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas ziņojumā 
minētu prasību neizpildi.

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, lai labotu 
jebkuru drošības revīzijas ziņojumā minētu 
prasību neizpildi. Šādi norādījumi ir 
jāpublisko.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu sistēmas uzticamību, arī uzraudzības iestādēm ir jābūt informētām par to, kādus 
ieteikumus tās sniedz uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.
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Grozījums Nr. 315
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atsaucoties uz 3. punktu, ja 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs neizlabo šādu neizpildi termiņā, 
ko noteikusi uzraudzības iestāde, tas 
zaudē savu kvalifikācijas statusu, un 
uzraudzības iestāde to informē, ka tā 
statuss tiks mainīts 18. pantā minētajos 
uzticamības sarakstos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 22. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 316
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atsaucoties uz 3. punktu, ja kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
neizlabo šādu neizpildi termiņā, ko 
noteikusi uzraudzības iestāde, tas zaudē 
savu kvalifikācijas statusu, un uzraudzības 
iestāde to informē, ka tā statuss tiks mainīts 
18. pantā minētajos uzticamības sarakstos.

4. Atsaucoties uz 3. punktu, ja kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
neizlabo šādu neizpildi termiņā, ko 
noteikusi uzraudzības iestāde, un neievēro 
uzraudzības iestādes noteiktu procedūru, 
kas paredz abu pušu uzklausīšanu, tas 
zaudē savu kvalifikācijas statusu, un 
uzraudzības iestāde to informē, ka tā 
statuss tiks mainīts 18. pantā minētajos 
uzticamības sarakstos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 317
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precizētiem nosacījumiem, 
atbilstīgi kuriem tiek atzīta neatkarīgā 
iestāde, kas veic šā panta 1. punktā, 
15. panta 1. punktā un 17. panta 
1. punktā minēto revīziju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tehniskās prasības, kas jau ir kodificētas iepriekš šajā pantā, politiski ir diezgan skaidras, lai 
tās varētu īstenot.

Grozījums Nr. 318
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, procedūras 
un formātus, kas jāievēro saistībā ar 1., 
2. un 4. punktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tehniskās prasības, kas jau ir kodificētas iepriekš šajā pantā, politiski ir diezgan skaidras, lai 
tās varētu īstenot.
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Grozījums Nr. 319
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, procedūras un 
formātus, kas jāievēro saistībā ar 1., 2. un 
4. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tās procedūras un formātus, kas 
jāievēro saistībā ar 1., 2. un 4. punktu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniegšanas uzsākšana
1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta 
neatkarīga iestāde, kā noteikts 16. panta 
1. punktā. Kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji var sākt sniegt 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus 
pēc tam, kad tie uzraudzības iestādei ir 
iesnieguši paziņojumu un drošības 
revīzijas ziņojumu.
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2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts.

3. Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs 
regulas prasībām.
Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā mēnesi pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.
Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta.
4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziņojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts 3. punktā minētajos sarakstos.
5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1., 
2. un 3. punktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šis pants vairs nav svītrots, jo vispārējā pārskatatbildība un uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju atbildība ir tāda, ka pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir nepieciešami uzticamības 
pakalpojumi, var novērtēt drošības līmeni un izvēlēties piemērotāko.
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Grozījums Nr. 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad 
tie uzraudzības iestādei ir iesnieguši 
paziņojumu un drošības revīzijas 
ziņojumu.

1. Ja uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
vēlas sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu, tie iesniedz 
uzraudzības iestādei paziņojumu par šādu 
nodomu un atbilstības novērtējuma
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad 
tie uzraudzības iestādei ir iesnieguši 
paziņojumu un drošības revīzijas 
ziņojumu.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
paziņo uzraudzības iestādei par savu 
nodomu sniegt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumus un iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu, ko 
sagatavojusi atzīta neatkarīga iestāde, kā 
noteikts 16. panta 1. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu kvalificētus uzticamības pakalpojumus, ir jānodrošina pozitīvs pārbaudes process.

Grozījums Nr. 323
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad tie 
uzraudzības iestādei ir iesnieguši 
paziņojumu un drošības revīzijas 
ziņojumu.

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad tie 
uzraudzības iestādei ir iesnieguši drošības 
revīzijas ziņojumu un tikai tad, kad ir 
piešķirts kvalifikācijas statuss.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir iesniegti 
attiecīgie dokumenti, uzraudzības iestāde 
pārbauda uzticamības pakalpojumu
sniedzēja un tā sniegto uzticamības
pakalpojumu atbilstību šīs regulas 
prasībām. Ja pārbaudes procesā 
konstatēta kvalificētā uzticamības 
pakalpojumu sniedzēja atbilstība



AM\936276LV.doc 147/162 PE510.784v01-00

LV

prasībām, uzraudzības iestāde piešķir 
kvalificētā uzticamības pakalpojumu 
sniedzēja statusu, un kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
sākt sniegt kvalificētos uzticamības 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu kvalificētus uzticamības pakalpojumus, ir jānodrošina pozitīvs pārbaudes process.

Grozījums Nr. 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts.

2. Pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma 
tai ir pieejami tehniskie un 
organizatoriskie plāni, nepārtrauktas 
pārvaldības plāns, pakalpojumu politikas 
dokumenti vai jebkādi citi dokumenti 
saistībā ar atbilstības novērtējuma 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka kvalifikācijas statuss
ir apstiprināts.
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Or. en

Grozījums Nr. 327
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs 
regulas prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs regulas
prasībām.

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs un tā 
sniegtie uzticamības pakalpojumi atbilst šīs 
regulas prasībām, jo īpaši prasībām 
attiecībā uz kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem. Ja uzraudzības 
iestāde secina, ka uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un tā sniegtie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīm 
prasībām, uzraudzības iestāde 
uzticamības pakalpojumu sniedzējam un 
tā sniegtajiem uzticamības 
pakalpojumiem piešķir kvalifikācijas 
statusu un reģistrē šo statusu 18. pantā 
minētajos uzticamības sarakstos ne vēlāk 
kā divus mēnešus pēc paziņošanas, kas 
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veikta saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā mēnesi pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 330
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā mēnesi pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.

Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad bez 
liekas kavēšanās un ne vēlāk kā divu 
nedēļu laikā uzraudzības iestāde 
uzticamības sarakstos norāda kvalificēto 
pakalpojumu sniedzēju un to sniegto 
kvalificēto uzticamības pakalpojumu 
kvalifikācijas statusu.

Or. en

Pamatojums

Kvalifikācijas statuss ir jāpublisko diezgan drīz, jo pārbaudes process var ilgt līdz trīs 
mēnešiem.
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Grozījums Nr. 331
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta.

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta. Ja 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
iesniedzis attiecīgos dokumentus, 
pārbaudi pabeidz ne vēlāk kā deviņu 
mēnešu laikā pēc paziņojuma sniegšanas 
dienas.

Or. ro

Grozījums Nr. 332
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta.

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta. 
Kopējais periods nedrīkst pārsniegt trīs 
mēnešus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pārbaude ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, uzraudzības iestādei ir jānosaka 
termiņš.



AM\936276LV.doc 151/162 PE510.784v01-00

LV

Grozījums Nr. 333
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziņojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts 3. punktā minētajos sarakstos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu kvalificētus uzticamības pakalpojumus, ir jānodrošina pārbaude.

Grozījums Nr. 334
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziņojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts 3. punktā minētajos sarakstos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 335
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziņojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts 3. punktā minētajos sarakstos.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 336
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1., 2. un 
3. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 1., 2. un 3. punktu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Uzticamības saraksti
1. Katra dalībvalsts izveido, atjaunina un 
publicē uzticamības sarakstus, kur sniegta 
informācija par kvalificētajiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, 
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kuri ietilpst attiecīgās dalībvalsts 
kompetencē, kā arī informācija par to 
sniegtajiem kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem.
2. Dalībvalstis drošā veidā izveido, 
atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt 
sagatavoti automatizētai apstrādei 
piemērotā formātā.
3. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās 
paziņo Komisijai informāciju par iestādi, 
kura ir atbildīga par valsts uzticamības 
sarakstu izveidi, atjaunināšanu un 
publicēšanu, un sīku informāciju par to, 
kur šādi saraksti ir publicēti, par 
sertifikātu, kas izmantots uzticamības 
sarakstu parakstīšanai vai apzīmogošanai, 
kā arī par visām attiecīgajām izmaiņām.
4. Izmantojot drošu kanālu, Komisija 
publisko 3. punktā minēto informāciju, 
kura ir elektroniski parakstīta vai 
apzīmogota, turklāt sagatavota 
automatizētai apstrādei piemērotā 
formātā.
5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu.
6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt uzticamības sarakstu tehniskās 
specifikācijas un formātus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–4. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šis pants vairs nav svītrots, jo vispārējā pārskatatbildība un uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju atbildība ir tāda, ka pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir nepieciešami uzticamības 
pakalpojumi, var novērtēt drošības līmeni un izvēlēties piemērotāko.
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Grozījums Nr. 338
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drošā veidā izveido, 
atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt sagatavoti 
automatizētai apstrādei piemērotā formātā.

2. Dalībvalstis drošā veidā izveido, 
atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt sagatavoti 
saraksta un atsevišķu sertifikātu
automatizētai apstrādei piemērotā formātā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, lai sertifikātus varētu apstrādāt automātiski, jo tas ir nepieciešams pārbaudes 
procesā.

Grozījums Nr. 339
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deleģētie akti nav nepieciešami. Tāpēc tie ir iekļauti īstenošanas aktos, kas minēti 6. punktā.

Grozījums Nr. 340
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt uzticamības sarakstu tehniskās 
specifikācijas un formātus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–4. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var precizēt šajā punktā minēto 
informāciju un noteikt uzticamības 
sarakstu tehniskās specifikācijas un 
formātus, kas jāievēro saistībā ar 1.–4. 
punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants vairs nav svītrots, jo vispārējā pārskatatbildība un uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju atbildība ir tāda, ka pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir nepieciešami uzticamības 
pakalpojumi, var novērtēt drošības līmeni un izvēlēties piemērotāko.

Grozījums Nr. 342
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekļiem un saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
pārbauda tās fiziskās vai juridiskās 

Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekļiem un saskaņā ar 
valsts un Savienības tiesību aktiem 
kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs pārbauda tās fiziskās vai 
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personas identitāti, kurai izsniegts 
kvalificēts sertifikāts, un, ja vajadzīgs, šīs 
personas īpašās raksturīgās pazīmes.

juridiskās personas identitāti, kurai 
izsniegts kvalificēts sertifikāts, un, ja 
vajadzīgs, šīs personas īpašās raksturīgās 
pazīmes.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 343
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņemas risku sakarā ar atbildību par 
zaudējumiem, nodrošinot pietiekamus 
finanšu resursus vai izmantojot piemērotu
atbildības apdrošināšanas shēmu;

b) veic atbilstošus piesardzības 
pasākumus sakarā ar atbildību par 
zaudējumiem saskaņā ar šo regulu, jo 
īpaši nodrošinot pietiekamus finanšu 
resursus vai īstenojot atbildības 
apdrošināšanas shēmu;

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais formulējums, šķiet, noteica atbildību pakalpojumu sniedzējam, lai gan obligātiem 
būtu jābūt tikai piesardzības pasākumiem.

Grozījums Nr. 344
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pirms iesaistīšanās līgumsaistībās 
informē personu, kura vēlas izmantot 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus, par 
precīziem noteikumiem attiecībā uz minētā 

c) pirms iesaistīšanās līgumsaistībās 
skaidri un pārredzami informē personu, 
kura vēlas izmantot kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus, par precīziem 
noteikumiem attiecībā uz minētā 
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pakalpojuma izmantošanu; pakalpojuma izmantošanu un atbildības 
ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izmanto uzticamas sistēmas un 
produktus, kas ir aizsargāti pret izmaiņām 
un nodrošina to piedāvātā procesa tehnisko 
drošību un uzticamību;

d) izmanto sistēmas un produktus, kas ir 
aizsargāti pret neatļautām izmaiņām un 
nodrošina to piedāvātā procesa tehnisko 
drošību un uzticamību;

Or. en

Pamatojums

Termins „uzticams” var nozīmēt augstāku standartu, tomēr galu galā sistēmai ir jāatbilst šā 
punkta prasībām. Nav skaidrs, vai termins „uzticams” attiecas uz papildu prasību. Ir 
jāprecizē tas, ka drīkst veikt atļautus labojumus.

Grozījums Nr. 346
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izmanto uzticamas sistēmas tiem 
iesniegto datu uzglabāšanai pārbaudāmā 
formā, lai:

e) izmanto sistēmas tiem iesniegto datu 
uzglabāšanai pārbaudāmā formā, lai:

Or. en

Pamatojums

Termins „uzticams” var nozīmēt augstāku standartu, tomēr sistēmai galu galā ir jāatbilst šā 
punkta prasībām. Nav skaidrs, vai termins „uzticams” attiecas uz papildu prasību.
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Grozījums Nr. 347
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tam piekrīt persona, 
kurai šie dati ir izsniegti,

– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tas ir saskaņā ar valsts 
vai Savienības tiesību aktiem vai ja tam 
piekrīt persona, kurai šie dati ir izsniegti,

Or. en

Pamatojums

Precizējums, kas paredz, ka saskaņā ar pašreizējiem valsts vai ES tiesību aktiem publiskošana 
var būt obligāta vai iespējama.

Grozījums Nr. 348
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uz attiecīgu laikposmu reģistrē visu 
attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem un saņemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēļ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Šādu reģistrāciju var veikt 
elektroniski;

g) uz attiecīgu laikposmu un neatkarīgi no 
tā, vai kvalificētais uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs vēl sniedz 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus,
reģistrē visu attiecīgo informāciju par 
kvalificētā uzticamības pakalpojumu 
sniedzēja izsniegtajiem un saņemtajiem 
datiem, jo īpaši tādēļ, lai sniegtu 
pierādījumus tiesvedībā. Šādu reģistrāciju 
var veikt elektroniski;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai attiecīgā informācija joprojām būtu pieejama pat tad, ja pakalpojumu sniedzējs 
pakalpojumus vairs nesniedz.
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Grozījums Nr. 349
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) atsaka sniegt pakalpojumus attiecībā 
uz darbībām, par kurām tiem zināms, ka 
tās ir nelikumīgas;

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē 
reģistrē atsauktos sertifikātus desmit 
minūšu laikā pēc šādas atsaukšanas.

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē bez 
liekas kavēšanās reģistrē atsauktos 
sertifikātus.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz 3. punktu kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
izsniedz kvalificētus sertifikātus, ikvienam 
pārbaudītājam sniedz informāciju par tiem 
izsniegto kvalificēto sertifikātu derīgumu 
vai atsaukšanu. Šī informācija ir pieejama 
jebkurā laikā, vismaz tad, ja to pieprasa, 

4. Attiecībā uz 3. punktu kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
izsniedz kvalificētus sertifikātus, ikvienam 
pārbaudītājam sniedz informāciju par tiem 
izsniegto kvalificēto sertifikātu derīgumu 
vai atsaukšanu. Šī informācija ir pieejama 
jebkurā laikā, vismaz tad, ja to pieprasa, 
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izmantojot sertifikātu automatizētā veidā, 
kas ir uzticams, bez maksas un efektīvs.

izmantojot sertifikātu automatizētā veidā.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, ko tieši nozīmē vārds „efektīvs” un „uzticams”. „Pieejamība jebkurā laikā” jau 
ietver uzticamību. Turklāt atšķirībā no publiskā sektora pakalpojumiem privātā sektora 
risinājumi nevar vienmēr būt bez maksas. Šo pakalpojumu izmantotājiem ir jābūt iespējai 
izvēlēties atbilstošāko uzņēmējdarbības modeli.

Grozījums Nr. 352
András Gyürk

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 19. pantā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja uzticamas 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus.
Komisija nodrošina to, lai, nosakot 
standartus, kas ir jāņem vērā saistībā ar 
šo regulu, atbilstoši tiktu ņemts vērā 
ieinteresēto personu ieguldījums, jo īpaši 
kā ietekmes novērtējums. Uzskata, ka 
atbilstība 19. pantā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja uzticamas sistēmas un 
produkti atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz visiem regulas pantiem saistībā ar standartu piemērošanu.

Grozījums Nr. 353
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 19. pantā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja uzticamas 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest to sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus, uz 
kuriem arī turpmāk attieksies 19. pantā 
noteiktās prasības. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā. 
Šos aktus Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Mērķim būtu jābūt izveidot standartus, kas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām. Nav 
skaidrs, vai termins „uzticams” attiecas uz papildu prasību. Nav juridiskas atšķirības starp 
sistēmu, kas atbilst prasībām X un uzticamu sistēmu, kas atbilst prasībām X. Turpretī 
„uzticamu” sistēmu standarti var radīt maldīgu priekšstatu par to, ka citas sistēmas, kuras 
atbilst tām pašām prasībām, bet ne šim standartam, nav uzticamas.

Grozījums Nr. 354
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 19. pantā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja uzticamas 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 355
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Kvalificēts elektronisks paraksts atbilst 
juridiskajām prasībām attiecībā uz 
parakstu saistībā ar datiem elektroniskā 
formā tādā pašā veidā kā paraksts ar roku 
atbilst šīm prasībām saistībā ar datiem uz 
papīra.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 1999/93/EK formulējumā ir labāk ņemtas vērā valstu atšķirīgās prasības 
noformējuma un procedūras jomā.


