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Pakeitimas 356
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 
galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

2. Elektroninio parašo teisinė galia yra 
lygiavertė rašytiniam parašui. Ypač
suklastotas parašas yra niekinis. 
Nustatymo, ar parašas suklastotas, ar ne, 
rizika tenka pasikliaujančiajai šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Parašams skirtingose valstybių narių jurisdikcijose taikomos skirtingos taisyklės. Vis dėlto 
rizika paskirstoma ne sistemos klientui ar naudotojui, o sistemą teikiančiai įmonei (todėl ji 
gali geriau ištaisyti klaidas ir pati užtikrinti, kad klaidų nėra).

Pakeitimas 357
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 
galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo, 
primenančio kvalifikuotą elektroninį 
spaudą, teisinė galia yra lygiavertė 
rašytiniam parašui.

Or. en

Pakeitimas 358
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 
galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 
galia laikoma lygiaverte rašytiniam 
parašui.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į elektroninio parašo klastojimo riziką, atsargumo tikslais šiuo pakeitimu 
įvedama nuostata, kad galia laikoma lygiaverte, o ne yra lygiavertė.

Pakeitimas 359
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 
galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

2. Elektroninio parašo teisinė galia yra 
lygiavertė rašytiniam parašui.

Or. en

Pakeitimas 360
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuoti elektroniniai parašai 
pripažįstami ir priimami visose valstybėse 
narėse.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į pirmesnę dalį, regis, šios dalies teisinė galia nėra aiški.

Pakeitimas 361
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuoti elektroniniai parašai 
pripažįstami ir priimami visose valstybėse 
narėse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 362
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu reikalaujama elektroninio 
parašo, kurio saugumo užtikrinimo lygis 
yra žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio parašo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo 
sektoriaus įstaigos virtualiai teikiama 
paslauga, pripažįstami ir priimami visi 
elektroniniai parašai, kurių saugumo 
užtikrinimo lygis yra bent jau ne 
žemesnis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Parašams skirtingose valstybių narių jurisdikcijose taikomos skirtingos taisyklės. Kai kuriose 



PE510.822v01-00 6/57 AM\936634LT.doc

LT

šalyse labai stiprios notarinės tradicijos, o kitose jų nėra. Suderinimui ir nuspėjamumui, 
susijusiam su piliečių parašo pripažinimu, reikės kitokių nei reglamento dėl elektroninių 
parašų teisėkūros pakeitimų.

Pakeitimas 363
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu reikalaujama elektroninio parašo, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio parašo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, 
pripažįstami ir priimami visi elektroniniai 
parašai, kurių saugumo užtikrinimo lygis 
yra bent jau ne žemesnis.

4. Jeigu reikalaujama elektroninio parašo, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio parašo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, 
pripažįstami visi elektroniniai parašai, 
kurių saugumo užtikrinimo lygis yra bent 
jau ne žemesnis.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar „pripažįstami“ ir „priimami“ yra dvi skirtingos sąvokos ir ar jos turi skirtingą
teisinę galią. Žodis „ypač“ išbrauktas, nes šioje dalyje kaip ir pirmesnėje dalyje minimos tik 
viešosios paslaugos. Privatieji subjektai turėtų galėti laisvai naudotis bet kuriuo saugumo 
lygmeniu, kuriam jie pritaria.

Pakeitimas 364
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nereikalauja, kad 
norint tarpvalstybiniu lygmeniu 
pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos 
teikiama virtualiąja paslauga būtų 

Išbraukta.
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naudojamas elektroninis parašas, kurio 
saugumo užtikrinimo lygis būtų 
aukštesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo.

Or. en

Pakeitimas 365
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžti įvairūs 4 dalyje 
minimi elektroninio parašo saugumo 
lygiai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su 7 dalimi.

Pakeitimas 366
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžti įvairūs 4 dalyje 
minimi elektroninio parašo saugumo 
lygiai.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis konkretus atitikties mechanizmas nebereikalingas, nes pakeistame 37a straipsnyje 
(naujame) priimtas technologinių reikalavimų priėmimo mechanizmas.

Pakeitimas 367
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninio parašo saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius. 
Jeigu elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
6 dalį priimtame deleguotajame teisės akte 
apibrėžtam saugumo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 368
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais
nustatyti elektroninio parašo saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
6 dalį priimtame deleguotajame teisės akte
apibrėžtam saugumo lygiui yra užtikrinta.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 

7. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
skirtingų šio straipsnio 4 dalyje minimų 
elektroninių parašų saugumo lygių 
apibrėžtis ir elektroninių parašų saugumo
lygiams taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 
apibrėžtam saugumo lygiui yra užtikrinta.
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39 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra priimtinesni.

Pakeitimas 369
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninio parašo saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
6 dalį priimtame deleguotajame teisės akte 
apibrėžtam saugumo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninio parašo saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad atliekant poveikio 
vertinimą būtų tinkamai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių indėlį, kai nustatomi 
šio reglamento reikmėms naudotini 
standartai. Jeigu elektroninis parašas 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo lygiui yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.
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Pakeitimas 370
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuoti elektroninio parašo 
sertifikatai
1. Kvalifikuoti elektroninio parašo 
sertifikatai atitinka I priede nustatytus 
reikalavimus.
2. Kvalifikuotiems elektroninio parašo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių I priede 
nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu iš pradžių aktyvintas 
kvalifikuotas elektroninio parašo 
sertifikatas vėliau atšaukiamas, jis 
netenka galios, o jo statuso jokiomis 
aplinkybėmis negalima atkurti 
atnaujinant jo galiojimą.
4. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti I priede 
nustatyti reikalavimai.
5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas 
elektroninio parašo sertifikatas atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
I priede nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

(Taip pat žr. pakeistus 9–15 straipsnius ir 3–7 straipsnius.)
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Pagrindimas

Nereikia ES reglamente nustatyti griežtų techninių standartų, nes jie nustatyti prieduose. Jau 
yra pakankamai svarbių iniciatyvų dėl rinkos dalyvių, kad būtų užtikrintas patikimumas, ir 9–
15 ir 3–7 straipsniuose minimu skaidrumu, auditų vykdymu ir atsakomybe nustatyti to 
patikimumo skatinimo mechanizmai.

Pakeitimas 371
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotiems elektroninio parašo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių I priede nustatytus 
reikalavimus.

2. Kvalifikuotiems elektroninio parašo 
sertifikatams, skirtiems tarpvalstybinio 
naudojimo reikmėms, netaikoma jokių 
privalomų reikalavimų, viršijančių I priede 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma valstybėms narėms nustatyti papildomus reikalavimus, pvz., tam tikrų 
profesijų požymius. Vis dėlto valstybės narės turėtų pritaikyti atitinkamas savo 
tarpvalstybinių operacijų sistemas.

Pakeitimas 372
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti I priede 
nustatyti reikalavimai.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra priimtinesni. Todėl ši dalis sujungta su tolesne dalimi.

Pakeitimas 373
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
parašo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis I priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
atliekant poveikio vertinimą būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, kai nustatomi šio reglamento 
reikmėms naudotini standartai. Jeigu 
kvalifikuotas elektroninio parašo 
sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis I priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 374
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti I priede nurodytus reikalavimus 
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parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
parašo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis I priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ir nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
parašo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis I priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra priimtinesni. Todėl pirmesnė dalis sujungiama su šia dalimi.

Pakeitimas 375
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotiems elektroninio parašo 
kūrimo įtaisams keliami reikalavimai
1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai atitinka II priede nustatytus 
reikalavimus.
2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo kūrimo įtaisams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu kvalifikuotas 
elektroninio parašo kūrimo įtaisas 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis II priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
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Or. en

Pagrindimas

Nereikia ES reglamente nustatyti griežtų techninių standartų, kadangi jie nustatyti prieduose. 
Jau yra pakankamai svarbių iniciatyvų dėl rinkos dalyvių, kad būtų užtikrintas patikimumas, 
ir 9–15 ir 3–7 straipsniuose minimu skaidrumu, auditų vykdymu ir atsakomybe nustatyti to 
patikimumo skatinimo mechanizmai.

Pakeitimas 376
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo kūrimo įtaisams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
parašo kūrimo įtaisas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis II priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo kūrimo įtaisams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
atliekant poveikio vertinimą būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, kai nustatomi šio reglamento 
reikmėms naudotini standartai. Jeigu 
kvalifikuotas elektroninio parašo kūrimo 
įtaisas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis II priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 377
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai gali būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų atitinkamų viešųjų arba 
privačių įstaigų, jeigu buvo atliktas jų 
saugumo vertinimas pagal vieną iš 
informacinių technologijų produktų 
saugumo vertinimo standartų, įtrauktų į 
Komisijos įgyvendinimo aktais sudaromą 
sąrašą. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai gali būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų atitinkamų viešųjų arba 
privačių įstaigų, jeigu buvo atliktas jų 
saugumo vertinimas pagal vieną iš 
informacinių technologijų produktų 
saugumo vertinimo standartų, įtrauktų į 
Komisijos įgyvendinimo aktais sudaromą 
sąrašą. Komisija užtikrina, kad atliekant 
poveikio vertinimą būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, kai nustatomi šio reglamento 
reikmėms naudotini standartai. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 378
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai gali būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų atitinkamų viešųjų arba 
privačių įstaigų, jeigu buvo atliktas jų 
saugumo vertinimas pagal vieną iš 
informacinių technologijų produktų 
saugumo vertinimo standartų, įtrauktų į 
Komisijos įgyvendinimo aktais sudaromą 
sąrašą. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 

1. Elektroninio parašo kūrimo įtaisai gali 
būti sertifikuojami valstybių narių paskirtų 
atitinkamų viešųjų arba privačių įstaigų, 
jeigu atliktas jų saugumo vertinimas pagal 
vieną iš informacinių technologijų 
produktų saugumo vertinimo standartų, 
įtrauktų į Komisijos įgyvendinimo aktais 
sudaromą sąrašą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
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šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Žinoma. Kodėl gi ne? Sudarykime sąrašą.

Pakeitimas 379
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikuotų kvalifikuotų elektroninio 
parašo kūrimo įtaisų sąrašo skelbimas

Sertifikuotų elektroninio parašo kūrimo 
įtaisų sąrašo skelbimas

Or. en

Pakeitimas 380
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, be reikalo nedelsdamos, 
pateikia Komisijai informaciją apie 
kvalifikuotus elektroninio parašo kūrimo 
įtaisus, kuriuos yra sertifikavusios 
23 straipsnyje nurodytos įstaigos. Be to, be 
reikalo nedelsdamos, jos pateikia Komisijai 
informaciją apie elektroninio parašo 
kūrimo įtaisus, kurie nebebus 
sertifikuojami.

1. Valstybės narės, be reikalo nedelsdamos, 
pateikia Komisijai informaciją apie 
elektroninio parašo kūrimo įtaisus, kuriuos 
yra sertifikavusios 23 straipsnyje nurodytos 
įstaigos. Be to, be reikalo nedelsdamos, jos 
pateikia Komisijai informaciją apie 
elektroninio parašo kūrimo įtaisus, kurie 
nebebus sertifikuojami.

Or. en
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Pakeitimas 381
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi gauta informacija Komisija 
sudaro, skelbia ir tvarko sertifikuotų 
kvalifikuotų elektroninio parašo kūrimo 
įtaisų sąrašą.

2. Remdamasi gauta informacija Komisija 
sudaro, skelbia ir tvarko sertifikuotų 
kvalifikuotų elektroninio parašo kūrimo 
įtaisų sąrašą. Komisija šią atnaujintą 
informaciją nedelsdama elektroniniu 
paštu pateikia valstybėms narėms.

Or. fr

Pakeitimas 382
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi gauta informacija Komisija 
sudaro, skelbia ir tvarko sertifikuotų 
kvalifikuotų elektroninio parašo kūrimo 
įtaisų sąrašą.

2. Remdamasi gauta informacija Komisija 
sudaro, skelbia ir tvarko sertifikuotų 
elektroninio parašo kūrimo įtaisų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 383
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, formatus ir 
procedūras, taikytinus įgyvendinant 
1 dalies nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai 

Išbraukta.
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priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 384
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimo reikalavimai
1. Kvalifikuotas elektroninis parašas 
laikomas galiojančiu, jeigu pasirašymo 
metu galima labai patikimai nustatyti, 
kad:
a) sertifikatas, kuriuo tvirtinamas 
parašas, yra kvalifikuotas elektroninio 
parašo sertifikatas, atitinkantis I priedo 
nuostatas;
b) reikiamas kvalifikuotas sertifikatas yra 
tikras ir galiojantis;
c) parašo patvirtinimo duomenys atitinka 
pasikliaujančiai šaliai pateiktus 
duomenis;
d) duomenų, kuriais vienareikšmiškai 
nurodomas pasirašantis asmuo, rinkinys 
tinkamai pateikiamas pasikliaujančiai 
šaliai;
e) jeigu naudojamas slapyvardis, tai 
aiškiai nurodoma pasikliaujančiai šaliai;
f) elektroninis parašas sukurtas 
naudojant kvalifikuotą elektroninio 
parašo kūrimo įtaisą;
g) nebuvo pažeistas pasirašytų duomenų 
vientisumas;
h) laikomasi 3 straipsnio 7 punkto 
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reikalavimų;
i) sistema, naudojama parašo galiojimo 
patvirtinimo tikslais, duoda 
pasikliaujančiai šaliai teisingą galiojimo 
patvirtinimo procedūros rezultatą ir 
leidžia pasikliaujančiai šaliai nustatyti bet 
kokias saugumo problemas.
2. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti 1 dalyje 
nustatyti reikalavimai.
3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimo standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotų elektroninių 
parašų galiojimo patvirtinimas atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
1 dalyje nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia ES reglamente nustatyti griežtų techninių standartų, kadangi jie nustatyti prieduose. 
Jau yra pakankamai svarbių iniciatyvų dėl rinkos dalyvių, kad būtų užtikrintas patikimumas, 
ir 15–16 straipsniuose dėl skaidrumo ir audito vykdymo nustatyti to patikimumo skatinimo 
mechanizmai.

Pakeitimas 385
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimo standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuotų elektroninių parašų 

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimo standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad atliekant poveikio 
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galiojimo patvirtinimas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

vertinimą būtų tinkamai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių indėlį, kai nustatomi 
šio reglamento reikmėms naudotini 
standartai. Jeigu kvalifikuotų elektroninių 
parašų galiojimo patvirtinimas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 386
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotų elektroninių parašų 
kvalifikuota galiojimo patvirtinimo 
paslauga
1. Kvalifikuotų elektroninių parašų 
kvalifikuotą galiojimo patvirtinimo 
paslaugą teikia kvalifikuotas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas, kuris:
a) suteikia galiojimo patvirtinimą pagal 
25 straipsnio 1 dalį ir
b) suteikia pasikliaujančioms šalims 
galimybę galiojimo patvirtinimo 
procedūros rezultatus gauti automatizuotu 
būdu, kuris būtų patikimas, veiksmingas 
ir susietas su kvalifikuotos galiojimo 
patvirtinimo paslaugos teikėjo saugiu 
elektroniniu parašu arba saugiu 



AM\936634LT.doc 21/57 PE510.822v01-00

LT

elektroniniu spaudu.
2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 1 dalyje nurodytoms 
kvalifikuotoms galiojimo patvirtinimo 
paslaugoms taikytinų standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuoto elektroninio parašo 
galiojimo patvirtinimo paslauga atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
1 dalies b punkte nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia ES reglamente nustatyti griežtų techninių standartų, kadangi jie nustatyti prieduose. 
Jau yra pakankamai svarbių iniciatyvų dėl rinkos dalyvių, kad būtų užtikrintas patikimumas, 
ir 15–16 straipsniuose dėl skaidrumo ir audito vykdymo nustatyti to patikimumo skatinimo 
mechanizmai.

Pakeitimas 387
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteikia pasikliaujančioms šalims 
galimybę galiojimo patvirtinimo 
procedūros rezultatus gauti automatizuotu 
būdu, kuris būtų patikimas, veiksmingas ir
susietas su kvalifikuotos galiojimo 
patvirtinimo paslaugos teikėjo saugiu 
elektroniniu parašu arba saugiu 
elektroniniu spaudu.

b) suteikia pasikliaujančioms šalims 
galimybę galiojimo patvirtinimo 
procedūros rezultatus gauti automatizuotu 
būdu su kvalifikuotos galiojimo 
patvirtinimo paslaugos teikėjo saugiu 
elektroniniu parašu arba saugiu 
elektroniniu spaudu.

Or. en



PE510.822v01-00 22/57 AM\936634LT.doc

LT

Pagrindimas

Neaišku, ką reiškia „veiksmingas ir patikimas“. Bet kuriuo atveju tai turėtų priklausyti nuo 
paslaugos teikėjo verslo modelio, kadangi jie turi teikti veiksmingas ir patikimas paslaugas 
naudotojams.

Pakeitimas 388
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 1 dalyje nurodytoms 
kvalifikuotoms galiojimo patvirtinimo 
paslaugoms taikytinų standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuoto elektroninio parašo 
galiojimo patvirtinimo paslauga atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
1 dalies b punkte nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 1 dalyje nurodytoms 
kvalifikuotoms galiojimo patvirtinimo 
paslaugoms taikytinų standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad atliekant poveikio 
vertinimą būtų tinkamai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių indėlį, kai nustatomi 
šio reglamento reikmėms naudotini 
standartai. Jeigu kvalifikuoto elektroninio 
parašo galiojimo patvirtinimo paslauga 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis 1 dalies b punkte nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 389
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotų elektroninių parašų ilgalaikė 
apsauga
1. Kvalifikuotą elektroninio parašo 
ilgalaikės apsaugos paslaugą teikia 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas, taikantis procedūras ir 
metodus, kuriais galima toliau užtikrinti 
kvalifikuoto elektroninio parašo 
patvirtinimo duomenų patikimumą 
pasibaigus technologinio galiojimo 
laikotarpiui.
2. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti 1 dalyje 
nustatyti reikalavimai.
3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos priemonės atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
1 dalyje nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia ES reglamente nustatyti griežtų techninių standartų, kadangi jie nustatyti prieduose. 
Jau yra pakankamai svarbių iniciatyvų dėl rinkos dalyvių, kad būtų užtikrintas patikimumas, 
ir 15–16 straipsniuose dėl skaidrumo ir audito vykdymo nustatyti to patikimumo skatinimo 
mechanizmai.

Pakeitimas 390
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos priemonės atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad atliekant poveikio 
vertinimą būtų tinkamai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių indėlį, kai nustatomi 
šio reglamento reikmėms naudotini 
standartai. Jeigu kvalifikuotų elektroninių 
parašų ilgalaikės apsaugos priemonės 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 391
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Elektroninio spaudo teisinė galia
1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninio spaudo teisinės galios ir jo 
tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo 
bylose tik dėl to, kad spaudas yra 
elektroninis.
2. Kvalifikuotam elektroniniam spaudui 
suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
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duomenų, su kuriais šis spaudas 
susiejamas, kilmės ir vientisumo 
užtikrinimo.
3. Kvalifikuoti elektroniniai spaudai 
pripažįstami ir priimami visose valstybėse 
narėse.
4. Jeigu reikalaujama elektroninio 
spaudo, kurio saugumo užtikrinimo lygis 
yra žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
spaudo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio spaudo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo 
sektoriaus įstaigos virtualiai teikiama 
paslauga, priimami visi elektroniniai 
spaudai, kurių saugumo užtikrinimo lygis 
yra bent jau ne žemesnis.
5. Valstybės narės nereikalauja, kad 
norint pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga būtų 
naudojamas elektroninis spaudas, kurio 
saugumo užtikrinimo lygis būtų 
aukštesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
spaudo.
6. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžti įvairūs 4 dalyje 
minimi elektroninių spaudų saugumo 
užtikrinimo lygiai.
7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu elektroninis 
spaudas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo užtikrinimo lygiui yra užtikrinta.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pakeitimas 392
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus 4 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroniniai spaudai Elektroniniai spaudai ir (arba) žymos

Or. en

Pakeitimas 393
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotam elektroniniam spaudui
suteikiama teisinė prezumpcija dėl
duomenų, su kuriais šis spaudas 
susiejamas, kilmės ir vientisumo
užtikrinimo.

2. Kvalifikuotu elektroniniu spaudu 
užtikrinama duomenų, su kuriais šis 
spaudas siejamas, kūrėjo tapatybė ir 
vientisumas.

Or. en

Pagrindimas

„Teisinės prezumpcijos“ galia būtų didesnė už elektroninio parašo galią. Be to, regis, 
„kilmė“ kaip teisinė sąvoka yra pernelyg netiksli, kadangi ji susijusi, pvz., su nacionalinėmis 
procedūromis ir komercine teise, susijusia su atstovavimu, valios išreiškimais ir kt.

Pakeitimas 394
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuoti elektroniniai spaudai 3. Kvalifikuoti elektroniniai spaudai 
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pripažįstami ir priimami visose valstybėse 
narėse.

pripažįstami visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Skirtumas tarp žodžių „pripažįstami“ ir „priimami“ nėra aiškus. Ši dalis kitaip nei 
atitinkamos elektroninių parašų nuostatos nėra išbraukta, kadangi (elektroninio) spaudo 
sąvoka vartojama ne visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 395
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu reikalaujama elektroninio spaudo, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
spaudo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio spaudo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, 
priimami visi elektroniniai spaudai, kurių 
saugumo užtikrinimo lygis yra bent jau ne 
žemesnis.

4. Jeigu reikalaujama elektroninio spaudo, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
spaudo, jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio spaudo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, 
priimami visi elektroniniai spaudai, kurių 
saugumo užtikrinimo lygis yra bent jau ne 
žemesnis.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „ypač“ išbrauktas, kadangi šioje dalyje kaip ir tolesnėje dalyje minimos tik viešosios 
paslaugos. Privatieji subjektai turėtų galėti laisvai naudotis bet kuriuo saugumo lygmeniu, 
kuriam jie pritaria.

Pakeitimas 396
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos 
virtualiai teikiama paslauga būtų 
naudojamas elektroninis spaudas, kurio 
saugumo užtikrinimo lygis būtų aukštesnis 
nei kvalifikuoto elektroninio spaudo.

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
pasinaudoti tarpvalstybine viešojo 
sektoriaus įstaigos virtualiai teikiama 
paslauga būtų naudojamas elektroninis 
spaudas, kurio saugumo užtikrinimo lygis 
būtų aukštesnis nei kvalifikuoto 
elektroninio spaudo.

Or. en

Pagrindimas

Tolesnius reikalavimus turėtų būti galima įtraukti į visiškai nacionalines nuostatas. Vis dėlto 
jie negali trukdyti tarpvalstybinėms operacijoms.

Pakeitimas 397
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžti įvairūs 4 dalyje 
minimi elektroninių spaudų saugumo 
užtikrinimo lygiai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra priimtinesni. Sujungta su tolesne dalimi.

Pakeitimas 398
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu elektroninis 
spaudas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo užtikrinimo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
kad atliekant poveikio vertinimą būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, kai nustatomi šio reglamento 
reikmėms naudotini standartai. Jeigu 
elektroninis spaudas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
6 dalį priimtame deleguotajame teisės akte 
apibrėžtam saugumo užtikrinimo lygiui yra 
užtikrinta. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 399
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu elektroninis 
spaudas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo užtikrinimo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti skirtingus 4 dalyje minimų 
elektroninių spaudų saugumo užtikrinimo 
lygius ir nustatyti kvalifikuotų elektroninių 
spaudų saugumo užtikrinimo lygiams 
taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis spaudas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
6 dalį priimtame deleguotajame teisės akte 
apibrėžtam saugumo užtikrinimo lygiui yra 
užtikrinta. Tie įgyvendinimo aktai 
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Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra priimtinesni.

Pakeitimas 400
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
sertifikatams keliami reikalavimai
1. Kvalifikuoti elektroninio spaudo 
sertifikatai atitinka III priede nustatytus 
reikalavimus.
2. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių III priede 
nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu iš pradžių aktyvintas 
kvalifikuotas elektroninio spaudo 
sertifikatas vėliau atšaukiamas, jis 
netenka galios, o jo statuso jokiomis 
aplinkybėmis negalima atkurti 
atnaujinant jo galiojimą.
4. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti III priede 
nustatyti reikalavimai.
5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas 
elektroninio spaudo sertifikatas atitinka 
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tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
III priede nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 401
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti elektroninio spaudo
sertifikatai atitinka III priede nustatytus 
reikalavimus.

1. Kvalifikuoti elektroninio spaudo ir 
(arba) žymos sertifikatai atitinka III priede 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 402
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių III priede 
nustatytus reikalavimus.

2. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
sertifikatams, skirtiems tarpvalstybinio 
naudojimo reikmėms, netaikoma jokių 
privalomų reikalavimų, viršijančių 
III priede nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti galimi specifiniai nacionaliniai reikalavimai.



PE510.822v01-00 32/57 AM\936634LT.doc

LT

Pakeitimas 403
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių III priede 
nustatytus reikalavimus.

2. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo ir 
(arba) žymos sertifikatams netaikoma jokių 
privalomų reikalavimų, viršijančių 
III priede nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 404
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu iš pradžių aktyvintas kvalifikuotas 
elektroninio spaudo sertifikatas vėliau 
atšaukiamas, jis netenka galios, o jo statuso 
jokiomis aplinkybėmis negalima atkurti 
atnaujinant jo galiojimą.

3. Jeigu iš pradžių aktyvintas kvalifikuotas 
elektroninio spaudo ir (arba) žymos 
sertifikatas vėliau atšaukiamas, jis netenka 
galios, o jo statuso jokiomis aplinkybėmis 
negalima atkurti atnaujinant jo galiojimą.

Or. en

Pakeitimas 405
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 
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numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
spaudo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis III priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

numerius. Komisija užtikrina, kad 
atliekant poveikio vertinimą būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, kai nustatomi šio reglamento 
reikmėms naudotini standartai. Jeigu 
kvalifikuotas elektroninio spaudo 
sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis III priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 406
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
spaudo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis III priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo ir (arba) žymos sertifikatams 
taikytinų standartų numerius. Jeigu 
kvalifikuotas elektroninio spaudo 
sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis III priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en
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Pakeitimas 407
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuoti elektroninio spaudo kūrimo 
įtaisai
1. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisams, mutatis mutandis, 
keliami 22 straipsnyje nustatyti 
reikalavimai.
2. Kvalifikuotų elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisų sertifikavimui, mutatis 
mutandis, taikomas 23 straipsnis.
3. Kvalifikuotų elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisų sąrašo skelbimui, mutatis 
mutandis, taikomas 24 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 408
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisams, mutatis mutandis, keliami 
22 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

1. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo ir 
(arba) žymos kūrimo įtaisams, mutatis 
mutandis, keliami 22 straipsnyje nustatyti 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 409
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotų elektroninio spaudo kūrimo 
įtaisų sertifikavimui, mutatis mutandis, 
taikomas 23 straipsnis.

2. Kvalifikuotų elektroninio spaudo ir 
(arba) žymos kūrimo įtaisų sertifikavimui, 
mutatis mutandis, taikomas 23 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 410
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuotų elektroninio spaudo kūrimo 
įtaisų sąrašo skelbimui, mutatis mutandis, 
taikomas 24 straipsnis.

3. Kvalifikuotų elektroninio spaudo ir 
(arba) žymos kūrimo įtaisų sąrašo 
skelbimui, mutatis mutandis, taikomas 
24 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 411
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotų elektroninių spaudų 
galiojimo patvirtinimas ir ilgalaikė 
apsauga
Kvalifikuotų elektroninių spaudų 
galiojimo patvirtinimui ir ilgalaikei 
apsaugai, mutatis mutandis, taikomi 25, 
26 ir 27 straipsniai.
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Or. en

Pakeitimas 412
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvalifikuotų elektroninių spaudų galiojimo 
patvirtinimui ir ilgalaikei apsaugai, mutatis 
mutandis, taikomi 25, 26 ir 27 straipsniai.

Kvalifikuotų elektroninių spaudų ir (arba) 
žymų galiojimo patvirtinimui ir ilgalaikei 
apsaugai, mutatis mutandis, taikomi 25, 26 
ir 27 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 413
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Elektroninių laiko žymų teisinė galia
1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninės laiko žymos teisinės galios ir 
jos tinkamumo naudoti kaip įrodymą 
teismo bylose tik dėl to, kad žyma yra 
elektroninė.
2. Kvalifikuotai elektroninei laiko žymai 
suteikiama teisinė prezumpcija dėl laiko, 
kuris joje nurodomas, tikrumo ir 
duomenų, su kuriais ji susiejama, 
vientisumo.
3. Kvalifikuotos elektroninės žymos 
pripažįstamos ir priimamos visose 
valstybėse narėse.

Or. en
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Pakeitimas 414
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotoms elektroninėms laiko 
žymoms keliami reikalavimai
1. Kvalifikuota elektroninė laiko žyma 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) ji tiksliai susieta su pasauliniu 
koordinuotuoju laiku (UTC) taip, kad 
neliktų jokių galimybių nepastebimai 
pakeisti duomenis;
b) ji pagrįsta tiksliu laiko šaltiniu;
c) ji suteikta kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo;
d) ji pasirašyta naudojant kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
saugų elektroninį parašą arba saugų 
elektroninį spaudą arba lygiaverčiu būdu.
2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti tikslaus laiko susiejimo su 
duomenimis ir tikslaus laiko šaltinio 
standartų numerius. Jeigu tikslus laiko 
susiejimas su duomenimis ir tikslus laiko 
šaltinis atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pakeitimas 415
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ji pasirašyta naudojant kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
saugų elektroninį parašą arba saugų 
elektroninį spaudą arba lygiaverčiu būdu.

d) ji pasirašyta naudojant kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
saugų elektroninį parašą arba saugų 
elektroninį spaudą.

Or. ro

Pakeitimas 416
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti tikslaus laiko susiejimo su 
duomenimis ir tikslaus laiko šaltinio 
standartų numerius. Jeigu tikslus laiko 
susiejimas su duomenimis ir tikslus laiko 
šaltinis atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti tikslaus laiko susiejimo su 
duomenimis ir tikslaus laiko šaltinio 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
kad būtų tinkamai atsižvelgiama, pvz., 
atliekant poveikio vertinimą, į 
suinteresuotųjų šalių indėlį, kai nustatyti 
standartai turi būti naudojami šio 
reglamento reikmėms. Jeigu tikslus laiko 
susiejimas su duomenimis ir tikslus laiko 
šaltinis atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.
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Pakeitimas 417
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Elektroninių dokumentų teisinė galia ir 
priėmimas
1. Elektroninis dokumentas laikomas 
lygiaverčiu popieriniam dokumentui ir 
priimtinu kaip įrodymas teismo bylose, 
atsižvelgiant į jo tikrumo ir vientisumo 
užtikrinimo lygį.
2. Dokumentui su asmens, kuris yra 
kompetentingas parengti atitinkamą 
dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo tikrumo ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių 
dokumentas galėtų būti automatiškai 
pakeistas.
3. Jeigu viešojo sektoriaus įstaigai 
virtualiai teikiant paslaugą reikalaujama 
originalaus dokumento arba sertifikuotos 
kopijos, valstybėse narėse, netaikant jokių 
papildomų reikalavimų, priimami bent 
elektroniniai dokumentai, kuriuos yra 
parengę asmenys, kompetentingi rengti 
atitinkamus dokumentus, ir kurie pagal
valstybės narės, kurioje toks dokumentas 
buvo parengtas, nacionalinius teisės aktus 
laikomi originalais arba sertifikuotomis 
kopijomis.
4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninių parašų ir spaudų, 
kurie priimami visais atvejais, kai valstybė 
narė viešojo sektoriaus įstaigos virtualiai 
teikiamos paslaugos suteikimo tikslais 
reikalauja dokumento su parašu arba 
spaudu, kaip nurodyta 2 dalyje, formatus. 
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Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 418
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninis dokumentas laikomas 
lygiaverčiu popieriniam dokumentui ir
priimtinu kaip įrodymas teismo bylose, 
atsižvelgiant į jo tikrumo ir vientisumo 
užtikrinimo lygį.

1. Elektroninis dokumentas yra priimtinas 
kaip įrodymas teismo bylose, atsižvelgiant 
į jo tikrumo ir vientisumo užtikrinimo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Yra atvejų, kai reikalaujama originalių popierinių dokumentų ir kai būtų netinkama 
elektroniniams dokumentams suteikti tokį patį teisėtumą. Šis klausimas galiausiai turėtų būti 
priskirtas nacionalinei teisei.

Pakeitimas 419
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninis dokumentas laikomas 
lygiaverčiu popieriniam dokumentui ir 
priimtinu kaip įrodymas teismo bylose, 
atsižvelgiant į jo tikrumo ir vientisumo 
užtikrinimo lygį.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pakeitimas 420
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentui su asmens, kuris yra 
kompetentingas parengti atitinkamą 
dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo tikrumo ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių 
dokumentas galėtų būti automatiškai 
pakeistas.

2. Dokumentui su kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo tikrumo ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių 
dokumentas galėtų būti automatiškai 
pakeistas.

Or. en

Pagrindimas

Dokumentų su elektroniniu parašu arba spaudu atveju turėtų būti taikoma tikrumo ir 
vientisumo prezumpcija. Vis dėlto tokia prezumpcija negali būti taikoma asmeniui, kuris 
pasirašė dokumentą, arba jo (jos) kompetencijai tai daryti.

Pakeitimas 421
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentui su asmens, kuris yra 
kompetentingas parengti atitinkamą 
dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo tikrumo ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių 
dokumentas galėtų būti automatiškai 
pakeistas.

2. Dokumentui su asmens, kuris yra 
kompetentingas parengti atitinkamą 
dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo tikrumo ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių vėliau 
dokumento turinys galėtų būti 
automatiškai pakeistas.
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Or. en

Pagrindimas

Elektroninėse rinkmenose yra tam tikrų paslėptų elementų, pvz., „paskutinė peržiūra“ ir pan., 
kurie gali kisti, tačiau nuostatos tikslas – užtikrinti šio turinio vientisumą, kadangi 
suinteresuotosios šalys juo kliaujasi.

Pakeitimas 422
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu viešojo sektoriaus įstaigai 
virtualiai teikiant paslaugą reikalaujama 
originalaus dokumento arba sertifikuotos 
kopijos, valstybėse narėse, netaikant jokių 
papildomų reikalavimų, priimami bent 
elektroniniai dokumentai, kuriuos yra 
parengę asmenys, kompetentingi rengti 
atitinkamus dokumentus, ir kurie pagal 
valstybės narės, kurioje toks dokumentas 
buvo parengtas, nacionalinius teisės aktus 
laikomi originalais arba sertifikuotomis 
kopijomis.

3. Jeigu viešojo sektoriaus įstaigai 
virtualiai teikiant paslaugą reikalaujama 
originalaus dokumento arba sertifikuotos 
kopijos, valstybėse narėse, netaikant jokių 
papildomų reikalavimų, priimami bent 
dokumentai su elektroniniu parašu ar 
spaudu, kuriuos yra parengę asmenys, 
kompetentingi rengti atitinkamus 
dokumentus, ir kurie pagal valstybės narės, 
kurioje toks dokumentas buvo parengtas, 
nacionalinius teisės aktus laikomi 
originalais arba sertifikuotomis kopijomis.

Or. en

Pakeitimas 423
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Elektroninės pristatymo paslaugos teisinė 
galia
1. Naudojantis elektroninio pristatymo 
paslauga išsiųsti arba gauti duomenys 
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priimami kaip įrodymas teismo bylose, 
atsižvelgiant į duomenų vientisumą ir 
datos bei laiko, kada konkretus adresatas 
išsiuntė arba gavo duomenis, tikrumą.
2. Naudojantis elektroninio pristatymo 
paslauga išsiųstiems arba gautiems 
duomenims suteikiama teisinė 
prezumpcija dėl duomenų vientisumo ir 
kvalifikuotos elektroninio pristatymo 
sistemos nurodyto duomenų išsiuntimo 
arba gavimo datos ir laiko tikslumo.
3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų nustatoma duomenų 
siuntimo arba gavimo naudojantis 
elektroninėmis pristatymo paslaugomis 
mechanizmų specifikacija ir kurie būtų 
skirti pagerinti elektroninių pristatymo 
paslaugų tarpusavio sąveikumą.

Or. en

Pakeitimas 424
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotoms elektroninio pristatymo 
paslaugoms keliami reikalavimai
1. Kvalifikuotos elektroninio pristatymo 
paslaugos atitinka šiuos reikalavimus:
a) jos turi būti teikiamos vieno arba 
daugiau kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų;
b) jos turi suteikti galimybę 
vienareikšmiškai nustatyti siuntėjo ir, 
jeigu reikia, gavėjo, tapatybę;
c) duomenų siuntimo arba gavimo 
procesas turi būti apsaugotas kvalifikuoto 
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patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
saugiu elektroniniu parašu arba saugiu 
elektroniniu spaudu taip, kad neliktų 
galimybės nepastebimai pakeisti 
duomenis;
d) bet koks duomenų pakeitimas, būtinas 
norint išsiųsti arba gauti duomenis, turi 
būti aiškiai nurodomas duomenų 
siuntėjui ir gavėjui;
e) duomenų išsiuntimo, gavimo ir bet 
kokio duomenų pakeitimo data turi būti 
nurodyta naudojant kvalifikuotą 
elektroninį spaudą;
f) jeigu vienas arba daugiau kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
perduoda duomenis vienam kitam, a–
e punktų reikalavimai taikomi visiems 
kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams.
2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti duomenų siuntimo ir gavimo 
procesams taikytinų standartų numerius. 
Jeigu duomenų siuntimo ir gavimo 
procesas atitinka šiuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 425
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti duomenų siuntimo ir gavimo 

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti duomenų siuntimo ir gavimo 
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procesams taikytinų standartų numerius. 
Jeigu duomenų siuntimo ir gavimo 
procesas atitinka šiuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

procesams taikytinų standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad atliekant poveikio 
vertinimą būtų tinkamai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių indėlį, kai nustatomi 
šio reglamento reikmėms naudotini 
standartai. Jeigu duomenų siuntimo ir 
gavimo procesas atitinka šiuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.

Pakeitimas 426
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotiems svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatams keliami 
reikalavimai
1. Kvalifikuoti svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatai atitinka IV priede 
nustatytus reikalavimus.
2. Kvalifikuoti svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatai pripažįstami ir 
priimami visose valstybėse narėse.
3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti IV priede 
nustatyti reikalavimai.
4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems svetainės 
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tapatumo nustatymo sertifikatams 
taikytinų standartų numerius. Jeigu 
kvalifikuotas svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 
IV priede nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 427
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotiems svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatams keliami 
reikalavimai
1. Kvalifikuoti svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatai atitinka IV priede 
nustatytus reikalavimus.
2. Kvalifikuoti svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatai pripažįstami ir 
priimami visose valstybėse narėse.
3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti IV priede 
nustatyti reikalavimai.
4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems svetainės 
tapatumo nustatymo sertifikatams 
taikytinų standartų numerius. Jeigu 
kvalifikuotas svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 
IV priede nustatytiems reikalavimams yra 
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užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija skelbia šiuos aktus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma svetainių Europos sertifikatų kūrimo nauda pasaulinėje tiesioginio ryšio aplinkoje 
yra neaiški. Esama vartotojams žinomų ir dažnai naudojamų pramonės standartų. Iškiltų 
rizika, kad papildomi sertifikatai klaidintų vartotojus ir sukurtų skirtingą svetainių, kurioms 
teikiama priegloba už Europos Sąjungos ribų, tvarką.

Pakeitimas 428
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems svetainės 
tapatumo nustatymo sertifikatams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu kvalifikuotas 
svetainės tapatumo nustatymo sertifikatas 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis IV priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems svetainės 
tapatumo nustatymo sertifikatams taikytinų 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
kad atliekant poveikio vertinimą būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, kai nustatomi šio reglamento 
reikmėms naudotini standartai. Jeigu 
kvalifikuotas svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis IV priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visiems straipsniams, kurių tekste minimas standartų naudojimas.
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Pakeitimas 429
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
III a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa skyrius
Standartizavimas

37a straipsnis
Technologinių reikalavimų priėmimo 

mechanizmas
1) Jeigu šio reglamento nuostatos gali 
būti įvykdomos tik taikant specifinius 
techninius elektroninių tvirtinimo ar 
nustatymo sistemų reikalavimus, valstybės 
narės informuoja Komisiją laikydamosi 
1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką bei taisykles, 
reglamentuojančias informacinės 
visuomenės paslaugas, nustatytos tvarkos.
2) Techninių reikalavimų, specifikacijų ir 
standartų rengimui toliau bus taikomi 
peržiūros mechanizmai, įtraukti į 
Direktyvą 1999/5/EB ir 1986 m. gruodžio 
22 d. Tarybos direktyvą 87/95/EEB dėl 
standartizacijos informacinių 
technologijų ir telekomunikacijų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra nustatančios direktyvos, kuriose kodifikuojama, kaip Europos Sąjungoje ir laikantis 
Standartizavimo direktyvos sukurtas dalyvaujamasis, skaidrus ir atviras standartų ir 
specifikacijų kūrimo mechanizmas.
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Pakeitimas 430
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
5 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 
16 straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 
5 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 
21 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 
27 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 
6 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje, 
30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 
35 straipsnio 3 dalyje ir 37 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 
5 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 
4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 
25 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 
2 dalyje, 28 straipsnio 6 dalyje, 
29 straipsnio 4 dalyje, 30 straipsnio 
2 dalyje, 31 straipsnyje, 35 straipsnio 
3 dalyje ir 37 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 431
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
5 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 
16 straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 

2. 13 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
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5 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 
21 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 
27 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 
6 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje, 
30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 
35 straipsnio 3 dalyje ir 37 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 432
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 
15 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 
5 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 
4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 
25 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 
2 dalyje, 28 straipsnio 6 dalyje, 
29 straipsnio 4 dalyje, 30 straipsnio 
2 dalyje, 31 straipsnyje, 35 straipsnio 
3 dalyje ir 37 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems teisės 
aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 13 straipsnio 5 
dalyje ir 15 straipsnio 5 dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų galiojimui.

Or. en
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Pakeitimas 433
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija apie jį vienu metu praneša ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Komisija, 
remdamasi šiuo reglamentu, negali 
priimti deleguotųjų aktų prieš tai 
nesikonsultavusi su pramonės ir 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 434
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgyvendinimo aktai, remiantis šiuo 
reglamentu, negali būti priimti prieš tai 
nesikonsultavus su pramonės ir 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 435
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
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Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 436
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitas. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus.

Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitas. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po dvejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas dvejus metus.

Or. ro

Pakeitimas 437
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitas. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus.

Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitas.
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po dvejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus.

Or. fr

Pakeitimas 438
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Direktyvą 1999/93/EB išduoti 
kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą 
kvalifikuotais elektroninių parašų 
sertifikatais laikomi iki jų galiojimo 
pabaigos, bet ne ilgiau kaip penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4. Pagal Direktyvą 1999/93/EB išduoti 
sertifikatai pagal šį reglamentą elektroninių 
parašų sertifikatais laikomi iki jų galiojimo 
pabaigos, bet ne ilgiau kaip penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 439
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šis priedas nebereikalingas.

Pakeitimas 440
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas pasirašantis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
pateikiant bent pasirašančio asmens vardą 
ir pavardę arba slapyvardį, kuris 
nurodomas kaip slapyvardis;

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas pasirašantis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
pateikiant bent (tam pritariančioms 
šalims) subjekto unikalų identifikacijos 
numerį (tinkamą automatiniam 
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apdorojimui) ir pasirašiusio asmens vardą 
ir pavardę arba slapyvardį, kuris 
nurodomas kaip slapyvardis.

Or. en

Pakeitimas 441
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pasirašančio asmens specifinis 
požymis, jei tai reikalinga, atsižvelgiant į 
sertifikato naudojimo tikslą;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/93/EB tekstas. Pasirodė, kad požymiai, nors ir nenaudoti visose valstybėse 
narėse, yra naudingi tam tikruose sektoriuose ir neturėtų būti pašalinti, nes dėl to būtų 
sužlugdytas dabartinės praktikos kūrimas pagal Direktyvą 1999/93/EB.

Pakeitimas 442
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šis priedas nebereikalingas.
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Pakeitimas 443
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šis priedas nebereikalingas.

Pakeitimas 444
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) elektroninio spaudo patvirtinimo 
duomenys, atitinkantys elektroninio 
spaudo kūrimo duomenis;

d) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas juridinis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
nurodant bent pavadinimą ir registracijos 
numerį, kaip nurodyta oficialiame registre 
(kuris unikalus Sąjungos mastu ir 
tinkamas automatiniam apdorojimui);

Or. en

Pakeitimas 445
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.
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Or. en

Pagrindimas

Šis priedas nebereikalingas.

Pakeitimas 446
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma svetainių Europos sertifikatų kūrimo nauda pasaulinėje tiesioginio ryšio aplinkoje 
yra neaiški. Esama vartotojams žinomų ir dažnai naudojamų pramonės standartų. Iškiltų 
rizika, kad papildomi sertifikatai klaidintų vartotojus ir sukurtų skirtingą svetainių, kurioms 
teikiama priegloba už Europos Sąjungos ribų, tvarką.

Pakeitimas 447
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas juridinis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
nurodant bent pavadinimą ir registracijos 
numerį, kaip nurodyta oficialiame registre;

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas fizinis ar 
juridinis asmuo, kuriam išduotas 
sertifikatas, nurodant bent pavadinimą ir 
tam tikrais atvejais registracijos numerį, 
kaip nurodyta oficialiame registre;

Or. ro
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Pakeitimas 448
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) juridinio asmens, kuriam išduotas 
sertifikatas, adreso duomenys, nurodant 
bent miestą ir valstybę narę, kaip nurodyta 
oficialiame registre;

d) fizinio ar juridinio asmens, kuriam 
išduotas sertifikatas, adreso duomenys, 
nurodant bent miestą ir valstybę narę, kaip 
nurodyta oficialiame registre;

Or. ro

Pakeitimas 449
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) domeno (-ų) vardas (-ai), kurį (kuriuos) 
naudoja juridinis asmuo, kuriam išduotas 
sertifikatas;

e) domeno (-ų) vardas (-ai), kurį (kuriuos) 
naudoja fizinis ar juridinis asmuo, kuriam 
išduotas sertifikatas;

Or. ro


