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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės 
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0238),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0133/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pasitikėjimo virtualiąja aplinka 
didinimas yra svarbus ekonominės plėtros 
veiksnys. Trūkstant pasitikėjimo, 
vartotojai, įmonės ir valdžios institucijos
vengia vykdyti operacijas elektroniniu 

(1) pasitikėjimo internetine aplinka 
stiprinimas yra ekonomikos ir socialinio 
augimo pagrindas. Trūkstant pasitikėjimo, 
vartotojai, įmonės ir valdžios institucijos 
vengia vykdyti operacijas elektroniniu 

                                               
1 OL C 351, 2012 11 15, p. 73.
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būdu ir pradėti naudotis naujomis 
paslaugomis;

būdu ir pradėti naudotis naujomis 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant užtikrinti visų visuomenės 
dalių lygias galimybes ir įtrauktį, būtina 
užtikrinti visų piliečių galimybę gauti 
technologijas ir įgūdžius, kuriais 
naudodamiesi jie galėtų lygiomis teisėmis 
gauti naudą iš skaitmeninių pasiūlymų ir 
elektroninių paslaugų; 

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2011 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/24/ES dėl pacientų teisių į 
tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo įsteigtas už 
e. sveikatą atsakingų nacionalinių 
valdžios institucijų tinklas. Siekiant 
pagerinti tarpvalstybinių sveikatos 
priežiūros paslaugų saugumą ir 
tęstinumą, reikalaujama, kad šis tinklas 
parengtų tarpvalstybinio prisijungimo prie 
elektroninių sveikatos priežiūros 
duomenų ir paslaugų gaires, be kitų 
dalykų, padėdamas rengti „bendras 
identifikavimo ir autentifikavimo 
priemones, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos perduoti duomenis 

Išbraukta.
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teikiant tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas“. Abipusis 
elektroninės atpažinties ir tapatumo 
nustatymo priemonių pripažinimas ir 
priėmimas yra labai svarbus Europos 
gyventojų tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros faktinio užtikrinimo veiksnys. 
Kai žmonės keliauja gydymosi tikslais, jų 
medicininiai duomenys turi būti prieinami 
toje šalyje, kurioje šie žmonės gydomi. 
Tam būtina vientisa, saugi ir patikima 
elektroninės atpažinties sistema;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2011/24/EB egzistuoja ir galioja, nesvarbu, ar apie ją primenama, todėl ši 
konstatuojamoji dalis turėtų būti išbraukta kaip nereikalinga.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad pagal pranešime nurodytąsias 
schemas taikomas elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima naudoti 
tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti užtikrindamos 
techninį sąveikumą. Todėl negalima taikyti 
jokių specialių nacionalinių techninių 
taisyklių, pagal kurias, pvz., kitos valstybės 
subjektai privalėtų įsigyti tam tikrą 
techninę arba programinę įrangą, skirtą 
patikrinti elektroninės atpažinties priemonę 
ir patvirtinti jos galiojimą. Tačiau 
naudotojams neišvengiamai turės būti 
taikomi techniniai reikalavimai, susiję su 
bet kurios atpažinimo priemonės (pvz., 
lustinių kortelių) konkrečiomis 
specifikacijomis;

(15) kad pagal pranešime nurodytąsias 
schemas taikomas elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima naudoti 
tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti užtikrindamos 
techninį sąveikumą. Todėl negalima taikyti 
jokių specialių nacionalinių techninių 
taisyklių, pagal kurias, pvz., kitos valstybės 
subjektai privalėtų įsigyti tam tikrą 
techninę arba programinę įrangą, skirtą 
patikrinti elektroninės atpažinties priemonę 
ir patvirtinti jos galiojimą. Tačiau 
naudotojams neišvengiamai turės būti 
taikomi techniniai reikalavimai, susiję su 
bet kurios atpažinimo priemonės (pvz., 
lustinių kortelių) konkrečiomis 
specifikacijomis. Vis dėlto kurdami 
sąveikumą turime gerbti įvairių valstybių 
narių požiūrį plėtojant jų nacionalines 
elektroninės atpažinties sistemas. Todėl 
techninį sąveikumą užtikrinantys 
standartai turi būti technologiniu požiūriu 
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neutralūs, kad būtų gerbiami skirtingų 
valstybių narių pasirinkimai, ir neturėtų 
keisti pagrindinės tokių sistemų 
struktūros;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) naudojant tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones turi 
būti neatskleista daugiau asmens 
duomenų, nei reikia teikiamai paslaugai. 
Todėl šiuo atžvilgiu reikia užtikrinti, kad 
būtų renkama kuo mažiau duomenų;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) šis reglamentas turėtų būti neutralus 
technologijų požiūriu. Šiuo reglamentu 
suteiktas teisines galias turėtų būti galima 
įgyvendinti bet kokiomis techninėmis 
priemonėmis, atitinkančiomis šio 
reglamento reikalavimus;

(21) šis reglamentas turėtų būti neutralus 
technologijų požiūriu ir dėl elektroninės 
atpažinties, ir dėl elektroninių operacijų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų. Šiuo 
reglamentu suteiktas teisines galias turėtų 
būti galima įgyvendinti bet kokiomis 
techninėmis priemonėmis, atitinkančiomis 
šio reglamento reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į pareigas, nustatytas 
pagal ES įsigaliojusią JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, neįgaliems asmenims turėtų 
būti sudaryta kitų vartotojų atžvilgiu 
lygiavertė galimybė naudotis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais galutinio vartojimo 
produktais;

(23) atsižvelgiant į pareigas, nustatytas 
pagal ES įsigaliojusią JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, ir laikantis Komisijos 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus 
institucijų interneto svetainių
prieinamumo, neįgaliems asmenims turėtų 
būti sudaryta kitų vartotojų atžvilgiu 
lygiavertė galimybė naudotis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais galutinio vartojimo 
produktais;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje reikalaujama, kad 
Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama 
savo politikos kryptis ir veiksmus, 
atsižvelgtų į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga. 
Prieinamumo ir visiems pritaikyto dizaino 
idėjos turi būti svarbiausios Sąjungos 
lygmeniu plėtojant teisines priemones dėl 
elektroninės atpažinties;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra asmens duomenų valdytojas, 
todėl privalo vykdyti 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo nustatytas pareigas 
Pirmiausia turėtų būti užtikrinta, kad 
renkamų duomenų kiekis būtų kuo 
mažesnis, atsižvelgiant į teikiamos 
paslaugos paskirtį;

(24) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra asmens duomenų valdytojas, 
todėl privalo vykdyti nacionaliniuose 
duomenų apsaugos ir 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo nustatytas pareigas 
Pirmiausia turėtų būti užtikrinta, kad 
renkamų ir išsaugomų duomenų kiekis 
būtų kuo mažesnis, atsižvelgiant į 
teikiamos paslaugos paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) aukšto lygio duomenų apsauga 
naudojant tinkamas ir suderintas 
apsaugos priemones yra dar svarbesnė 
elektroninės atpažinties sistemose ir 
elektroninių operacijų patikimumo 
užtikrinimo paslaugose, nes abiem 
atvejais reikia apdoroti asmens duomenis. 
Tokiu apdorojimu bus naudojamasi, be 
kitų dalykų, patikimiausiu būdu 
atpažįstant asmenis ir nustatant jų 
tapatybę; be to, neturint tinkamų 
apsaugos priemonių gali kilti rimtų 
duomenų apsaugos pavojų, pvz., tapatybės 
vagystės, klastočių arba netinkamo 
elektroninių laikmenų naudojimo;

Or. en
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24b) šiuo reglamentu užtikrinama 
pagarba pagrindinėms teisėms ir 
laikomasi principų, pripažintų visų pirma 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, ypač jos 8 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) visi patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai turėtų vadovautis geriausiąja 
saugumo patirtimi, atitinkančia su jų veikla 
susijusius pavojus, kad būtų sustiprintas
naudotojų pasitikėjimas bendrąja rinka;

(26) visi patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai turėtų vadovautis geriausiąja 
saugumo patirtimi, atitinkančia su jų veikla 
susijusius pavojus, kad būtų sukurtas
naudotojų pasitikėjimas susijusia 
paslauga;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant suinteresuotosioms šalims 
suteikti tinkamos informacijos apie 
padarytus saugumo incidentus arba 
vientisumo pažeidimus, labai svarbu, kad 
būtų pranešama apie saugumo incidentus ir 
kad būtų atliekami saugumo rizikos 
vertinimai;

(29) dėl asmens duomenų saugumo 
pažeidimo, jei jis tinkamai ir laiku 
neišaiškintas, susijęs asmuo gali patirti 
didelių ekonominių nuostolių arba 
socialinę žalą, įskaitant ir tapatybės
klastojimą. Todėl, siekiant 
suinteresuotosioms šalims suteikti 
tinkamos informacijos apie padarytus 
saugumo incidentus arba vientisumo 
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pažeidimus, labai svarbu, kad būtų 
pranešama apie saugumo incidentus
nepagrįstai neatidėliojant, ypač suteikti 
jiems galimybę sumažinti galimą 
neigiamą poveikį, ir kad būtų atliekami 
saugumo rizikos vertinimai;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas elektroninei 
atpažinčiai, kuri atliekama pačių valstybių 
narių, jų vardu arba jų atsakomybe, ir 
Sąjungoje įsisteigusiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams.

1. Šis reglamentas taikomas elektroninei 
atpažinčiai, kuri atliekama pačių valstybių 
narių, išduodama kito subjekto valstybės 
narės įgaliojimu arba išduodama 
nepriklausomai bet pripažįstama valstybių 
narių, ir Sąjungoje įsisteigusiems 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) patikimumo užtikrinimo paslauga –
elektroninė paslauga, kuria kuriami, 
patikrinami, tvirtinami, tvarkomi ir
saugomi elektroniniai parašai, elektroniniai 
spaudai, elektroninės laiko žymos, 
elektroniniai dokumentai, elektroninio 
pristatymo paslaugos, svetainių tapatumo 
nustatymo priemonės ir elektroniniai 
sertifikatai, įskaitant elektroninių parašų ir 
elektroninių spaudų sertifikatus;

12) patikimumo užtikrinimo paslauga –
elektroninė paslauga, kuria kuriami, 
patikrinami, tvirtinami, arba saugomi 
elektroniniai parašai, elektroniniai spaudai, 
elektroninės laiko žymos, elektroniniai 
dokumentai, elektroninio pristatymo 
paslaugos, svetainių tapatumo nustatymo 
priemonės ir elektroniniai sertifikatai, 
įskaitant elektroninių parašų ir elektroninių 
spaudų sertifikatus;

Or. en
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Pagrindimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų apibrėžtis Komisijos pasiūlyme yra labai plati ir ją reikia 
pakeisti. Šiuo mažu pakeitimu susiaurinama reguliavimo aprėptis, tačiau reikia labiau 
detalizuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų apibrėžtį.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 31 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) saugumo pažeidimas – saugumo 
incidentas, dėl kurio netyčia arba 
neteisėtai sunaikinami, prarandami, 
pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 
perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi 
asmens duomenys arba prie jų gaunama 
prieiga;

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu pagal nacionalinius teisės aktus arba 
administracinę tvarką reikalaujama, kad 
norint pasinaudoti virtualiąja paslauga 
būtina užtikrinti elektroninę atpažintį 
(naudojant elektronines atpažinties 
priemones) ir tapatumo nustatymą, 
pasinaudojimo ta paslauga tikslais 
pripažįstamos ir priimamos visos kitoje 
valstybėje narėje išduotos elektroninės 
atpažinties priemonės, kurioms taikoma 
schema, įtraukta į sąrašą, Komisijos 
paskelbtą pagal 7 straipsnyje nurodytą 
procedūrą.

Jeigu pagal nacionalinius teisės aktus arba 
administracinę tvarką norint pasinaudoti 
virtualiąja paslauga galima užtikrinti 
elektroninę atpažintį (naudojant 
elektronines atpažinties priemones) ir 
tapatumo nustatymą, pasinaudojimo ta 
paslauga tikslais pripažįstamos ir 
priimamos visos kitoje valstybėje narėje 
išduotos elektroninės atpažinties 
priemonės, kurioms taikoma schema, 
įtraukta į sąrašą, Komisijos paskelbtą pagal 
7 straipsnyje nurodytą procedūrą dėl 
technologiniu neutralumu pagrįsto 
koordinavimo.

Or. en
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Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektroninės atpažinties priemones 
išduoda pati pranešančioji valstybė narė 
arba jos išduodamos šios valstybės narės
vardu arba atsakomybe;

a) elektroninės atpažinties priemones 
išduoda valstybė narė, kitas subjektas 
valstybės narės įgaliojimu arba jos 
išduodamos nepriklausomai bet 
pripažįstamos pranešančiosios valstybės 
narės;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektroninės atpažinties priemonės gali 
būti naudojamos norint pasinaudoti bent 
viešosiomis paslaugomis, kurioms 
pranešančiojoje valstybėje narėje būtina
elektroninė atpažintis;

b) elektroninės atpažinties priemonės gali 
būti naudojamos norint pasinaudoti bent 
viešosiomis paslaugomis, kurioms 
pranešančiojoje valstybėje narėje 
paslaugai pasiekti galima naudoti
elektroninę atpažintį;

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
nemokamai užtikrina virtualaus tapatumo 
nustatymo galimybę, kad bet kuri 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Valstybės narės nenustato jokių

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
užtikrina virtualaus tapatumo nustatymo 
galimybę, kad bet kuri pasikliaujančioji 
šalis galėtų patvirtinti jos gautus 
elektroninius asmens tapatybės duomenis. 
Valstybės narės tokius specialiuosius 
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specialiųjų techninių reikalavimų ne jų 
teritorijoje įsisteigusioms 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori atlikti 
tokį tapatumo nustatymą. Jeigu 
pažeidžiama kuri nors pranešime 
nurodytoji atpažinties schema arba 
tapatumo nustatymo galimybė arba jeigu 
sumažėja jų patikimumas, valstybė narė 
nedelsdama sustabdo tokią pranešime 
nurodytą atpažinties schemą, tapatumo 
nustatymo galimybę arba tas nepatikimas 
jų sudedamąsias dalis arba jas atšaukia ir 
pagal 7 straipsnį apie tai informuoja kitas 
valstybes nares bei Komisiją;

techninius reikalavimus nustato tik ne jų 
teritorijoje įsisteigusioms 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori atlikti 
tokį tapatumo nustatymą, dėl kurio buvo 
susitarta pagal 8 straipsnyje išdėstytas 
procedūras. Jeigu pažeidžiama kuri nors 
pranešime nurodytoji atpažinties schema 
arba tapatumo nustatymo galimybė arba 
jeigu sumažėja jų patikimumas, valstybė 
narė nedelsdama sustabdo tokią pranešime 
nurodytą atpažinties schemą, tapatumo 
nustatymo galimybę arba tas nepatikimas 
jų sudedamąsias dalis arba jas atšaukia ir 
pagal 7 straipsnį apie tai informuoja kitas 
valstybes nares bei Komisiją;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodo valdžios institucijas, atsakingas
už pranešime nurodytąją elektroninės 
atpažinties schemą;

b) nurodo vyriausybės instituciją, 
atsakingą už pranešime nurodytąją 
elektroninės atpažinties schemą;

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 ir 3 dalyse nurodytų pranešimų 
teikimo aplinkybes, formatus ir 
procedūras. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 ir 3 dalyse nurodytų pranešimų 
formatus ir procedūras. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, 
nustatant būtinuosius techninius 
reikalavimus, būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos užtikrinti elektroninės atpažinties 
priemonių tarpvalstybinį sąveikumą.

3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, 
nustatant būtinuosius technologiškai 
neutralius reikalavimus skirtingiems 
saugumo lygiams, kurie negalėtų pakeisti 
pagrindinės nacionalinių atpažinties 
sistemų struktūros, būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos užtikrinti elektroninės 
atpažinties priemonių tarpvalstybinį 
sąveikumą.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dėl tarpvalstybinių asmens duomenų 
mainų, būtinų užtikrinti elektroninės 
atpažinties priemonių sąveikumą, 
11 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 
mutatis mutandis.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 
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tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB. tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB ir 
galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai užtikrina su asmeniu, kuriam 
teikiama patikimumo užtikrinimo paslauga, 
susijusių duomenų konfidencialumą ir 
vientisumą.

3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai užtikrina su asmeniu, kuriam 
teikiama patikimumo užtikrinimo paslauga, 
susijusių duomenų konfidencialumą ir 
vientisumą, ypač užtikrindami, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugos 
kūrimui naudojamų duomenų būtų 
neįmanoma išvesti.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeisdamos teisinės galios, pagal 
nacionalinius teisės aktus suteiktos 
slapyvardžiams, valstybės narės nedraudžia 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams elektroninio parašo sertifikatuose 
vietoje pasirašančio asmens vardo ir 
pavardės nurodyti slapyvardį.

4. Nepažeisdamos teisinės galios, pagal 
nacionalinius teisės aktus suteiktos 
slapyvardžiams, valstybės narės nedraudžia 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams elektroninio parašo sertifikatuose 
vietoje pasirašančio asmens vardo ir 
pavardės nurodyti slapyvardį. Atitinkamai 
apdorojami duomenys laikomi asmens 
duomenimis, net jei naudojami 
slapyvardžiai.

Or. en



PE507.971v01-00 18/30 PR\930845LT.doc

LT

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Patikimumo užtikrinimo paslaugų 

naudotojo teisė susipažinti su informacija 
ir teisė į informaciją

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
pateikia naudotojams bent:
a) informaciją apie jų asmens duomenų 
rinkimą, perdavimą ir saugojimą;
b) priemones patikrinti savo asmeninus 
duomenis ir naudotis savo asmens 
duomenų apsaugos teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu įmanoma, neįgaliems asmenims 
sudaroma galimybė naudotis teikiamomis 
patikimumo užtikrinimo paslaugomis ir 
teikiant šias paslaugas naudojamais 
produktais

Neįgaliems asmenims sudaroma galimybė 
naudotis teikiamomis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais produktais

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria tinkamą jos 
arba, jeigu tarpusavyje sutariama, kitos 

1. Valstybės narės paskiria tinkamą jos 
arba, jeigu tarpusavyje sutariama, kitos 
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valstybės narės teritorijoje paskiriančiosios 
valstybės narės atsakomybe veikiančią 
įstaigą. Priežiūros įstaigoms suteikiami visi 
priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini joms 
pavestoms funkcijoms vykdyti.

valstybės narės teritorijoje paskiriančiosios 
valstybės narės atsakomybe veikiančią 
priežiūros įstaigą. Priežiūros įstaigoms 
suteikiami visi priežiūros ir tyrimo 
įgaliojimai, būtini joms pavestoms 
funkcijoms vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų nustatytos 2 dalyje nurodytų 
funkcijų vykdymo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji teisės aktai išbraukti, nes pranešėjas mano, kad reikia patikslinti tokio 
delegavimo paskirtį ir aprėptį. Komisija raginama patikslinti deleguotųjų teisės aktų siūlymo 
tikslą.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 3 dalyse nurodytos ataskaitos 
teikimo aplinkybes, formatus ir 
procedūras. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 3 dalyje nurodytos ataskaitos 
teikimo formatus. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašymo patenkinimas prieštarautų šiam 
reglamentui.

b) prašymo patenkinimas prieštarautų šiam 
reglamentui arba nacionalinei teisei.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti šiame straipsnyje numatytos 
savitarpio pagalbos formatus ir 
procedūras. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai išbraukti, nes pranešėjas mano, kad reikia tiksliau nurodyti tokių 
įgyvendinimo aktų paskirtį ir aprėptį. Komisija raginama plačiau patikslinti deleguotųjų 
teisės aktų siūlymo tikslą.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
be reikalo nedelsdami, o jeigu įmanoma –
per 24 valandas nuo to momento, kai apie 
tai sužinojo, kompetentingai priežiūros 
įstaigai, informacijos saugumo klausimais 
kompetentingai nacionalinei įstaigai ir 
kitoms suinteresuotoms trečiosioms šalims, 

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
be reikalo nedelsdami, o jeigu įmanoma –
per 24 valandas nuo to momento, kai apie 
tai sužinojo, kompetentingai priežiūros 
įstaigai, informacijos saugumo klausimais 
kompetentingai nacionalinei įstaigai ir 
kitoms suinteresuotoms trečiosioms šalims, 



PR\930845LT.doc 21/30 PE507.971v01-00

LT

pvz., duomenų apsaugos institucijoms, 
praneša apie visus saugumo arba 
vientisumo pažeidimus, turėjusius didelio 
poveikio teikiamai patikimumo užtikrinimo 
paslaugai ir ją teikiant naudojamiems 
asmens duomenims.

pvz., duomenų apsaugos institucijoms, 
praneša apie visus saugumo arba 
vientisumo pažeidimus, turėjusius didelio 
poveikio teikiamai patikimumo užtikrinimo 
paslaugai ir ją teikiant naudojamiems 
asmens duomenims. Kai toks pranešimas 
negali būti pateiktas per 24 valandas, 
pranešant reikėtų nurodyti vėlavimo 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai dėl saugumo pažeidimo patikimumo 
užtikrinimo paslaugos naudotojas gali 
patirti neigiamą poveikį, priežiūros įstaiga 
turi nepagrįstai neatidėliodama pranešti 
apie saugumo pažeidimą patikimumo 
užtikrinimo paslaugų naudotojams, kad 
jie galėtų imtis būtinų atsargumo 
priemonių. Pažeidimas turi būti laikomas 
turinčių neigiamą poveikį patikimumo 
užtikrinimo paslaugų naudotojui, jei dėl 
jo, pvz., gali būti įvykdyta tapatybės 
vagystė arba atsirasti klastotė, arba 
pakenkta jo reputacijai.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Atitinkama priežiūros įstaiga, nustačiusi, 
kad pažeidimo paskelbimas yra svarbus 
visuomenei, taip pat gali informuoti
visuomenę arba pareikalauti, kad tai 

Atitinkama priežiūros įstaiga, nustačiusi, 
kad pažeidimo paskelbimas yra svarbus 
visuomenei, taip pat informuoja 
visuomenę arba pareikalauja, kad tai 
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padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, formatus ir 
procedūras, įskaitant laiko terminus, 
taikytinus įgyvendinant 1–3 dalių 
nuostatas. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti formatus, taikytinus įgyvendinant 
1–3 dalių nuostatas. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdama 1 dalies nuostatų, 
priežiūros įstaiga gali bet kada savo 
iniciatyva arba gavusi Komisijos prašymą
patikrinti kvalifikuotus patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjus, kad 
patvirtintų, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos vis dar atitinka šiame reglamente 
nustatytas sąlygas. Priežiūros įstaiga 
praneša duomenų apsaugos institucijoms 
jos atliktų patikrinimų rezultatus, jeigu 
nustato, kad buvo padaryta asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

2. Nepažeisdama 1 dalies nuostatų, 
priežiūros įstaiga gali bet kada patikrinti 
kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjus, kad patvirtintų, jog jie ir 
jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos vis dar atitinka 
šiame reglamente nustatytas sąlygas. 
Priežiūros įstaiga praneša duomenų 
apsaugos institucijoms jos atliktų 
patikrinimų rezultatus, jeigu nustato, kad 
buvo padaryta asmens duomenų apsaugos 
taisyklių pažeidimų.

Or. en
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų nustatytos sąlygos, pagal 
kurias būtų pripažįstama šio straipsnio 
1 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje ir 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
patikrinimą atliekanti įstaiga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai jau patikslinta Reglamente Nr. 765/2008, į kurį vėliau bus pateikta nuoroda.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, procedūras ir
formatus, taikytinus įgyvendinant 1, 2 ir 
4 dalių nuostatas. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti formatus, taikytinus įgyvendinant 
1, 2 ir 4 dalių nuostatas. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, nurodydama 

Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, nurodydama 
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vėlavimo priežastis ir laikotarpį, per kurį 
patikrinimas bus baigtas.

vėlavimo priežastis ir laikotarpį, per kurį 
patikrinimas bus baigtas. Jeigu 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
pateikė reikiamus dokumentus, 
patikrinimas užbaigiamas per trijų 
mėnesių laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, formatus ir 
procedūras, taikytinus įgyvendinant 1, 2 ir 
3 dalių nuostatas. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti, formatus, taikytinus įgyvendinant 
1, 2 ir 3 dalių nuostatas. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) reikiamą laikotarpį registruoja visą
reikiamą informaciją, susijusią su 
kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo parengtais ir gautais 
duomenimis, pirmiausia tam, kad šią 
informaciją būtų galima panaudoti teismo 
bylose kaip įrodymą. Ši informacija gali 
būti registruojama elektroniniu būdu;

g) registruoja reikiamą informaciją, 
susijusią su kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo parengtais ir 
gautais duomenimis, pirmiausia tam, kad 
šią informaciją būtų galima panaudoti 
teismo bylose kaip įrodymą Tokios 
informacijos išlaikymas griežtai apribotas 
būtinu laikotarpiu ir atitinka kuo 
mažesnio duomenų kiekio principą. Ši 
informacija gali būti registruojama 
elektroniniu būdu;

Or. en
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Pakeitimas 45
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. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti, formatus ir procedūras, taikytinus 
įgyvendinant 1 dalies nuostatas. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 46
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. 
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Or. en

Pakeitimas 47
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 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti deleguotieji 
įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 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 nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti deleguotieji įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 
5 dalį, 15 straipsnio 5 dalį, 16 straipsnio 
5 dalį, 18 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 
6 dalį, 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 
3 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 
2 dalį, 28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 
5 dalį, 18 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 
6 dalį, 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 
3 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 
2 dalį, 28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 
4 dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnį, 
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4 dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnį, 
35 straipsnio 3 dalį ir 37 straipsnio 3 dalį 
priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

35 straipsnio 3 dalį ir 37 straipsnio 3 dalį 
priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 49
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 penkerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus kartu su atitinkamais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų pakankamai patikimai pašalinta 
kuriant elektroninį parašą naudojamų 
elektroninio parašo kūrimo duomenų 
išvedimo galimybė ir kad elektroninis 
parašas būtų apsaugotas nuo klastotės 

c) būtų pašalinta kuriant elektroninį parašą 
naudojamų elektroninio parašo kūrimo 
duomenų išvedimo galimybė ir kad 
elektroninis parašas būtų apsaugotas nuo 
klastotės taikant šiuo metu prieinamas 
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taikant šiuo metu prieinamas technologijas; technologijas;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nėra išsamios ES lygmens tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos 
saugios, patikimos ir patogios elektroninės operacijos, apimančios elektroninę atpažintį, 
tapatumo nustatymą ir patikimumo užtikrinimo paslaugas. Dabar galiojantis ES teisės aktas, 
t. y. Direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos, iš esmės 
yra skirtas tik elektroniniams parašams.

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nurodytos dabartinės kliūtys, stabdančios Europos 
skaitmeninę pažangą, ir siūloma priimti teisės aktus dėl elektroninių parašų ir elektroninės 
atpažinties bei tapatumo nustatymo abipusio pripažinimo, taip nustatant aiškią teisinę bazę, 
padėsiančią šalinti susiskaidymą ir sąveikumo trūkumą, tobulinti skaitmeninį pilietiškumą ir 
užkirsti kelią skaitmeniniams nusikaltimams. Teisės aktų, kuriais visoje ES būtų užtikrintas 
abipusis elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo pripažinimas, priėmimas, kaip 
pagrindinis veiksmas įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką, nurodytas ir Bendrosios 
rinkos akte bei Stabilumo ir augimo gairėse. Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė, kad 
svarbu užtikrinti elektroninių paslaugų saugumą.

Komisijos pasiūlymą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dėmesys skiriamas ES lygmens abipusiam 
pranešimuose nurodytų elektroninės atpažinties schemų pripažinimui ir priėmimui. Antrojoje 
dalyje siekiama sukurti bendrą patikimumo užtikrinimo paslaugų sistemą, panašią į 
elektroninių parašų sistemą. 

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kaip gerą pradžią, ir remia pastangas sukurti 
ES lygmens teisinę bazę.  Tačiau, pranešėjos manymu, būtų galima patikslinti siūlomo 
reglamento tikslus ir turinį, ir svarbu, kad teisės aktų leidėjai kruopščiai apgalvotų visus šio 
pasiūlymo aspektus. Dabartinis Komisijos pasiūlymas yra pernelyg neaiškiai apibrėžtas, kad jį 
galėtų deramai įvertinti teisės aktų leidėjas. Ypač reikia patobulinti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų apibrėžtį. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų „pasaulis“ priklausys nuo 
pasirinktos apibrėžties, taip pat nuo jos priklauso ir subjektai, kuriems bus taikomas šis 
reglamentas. Pranešėja susiaurino patikimumo užtikrinimo paslaugų apibrėžtį. 

Komisijos manymu, reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė, nes yra taikomas 
tiesiogiai, o tai reiškia, kad sumažėja teisinis susiskaidymas ir užtikrinamas didesnis teisinis 
tikrumas. Nors toks suderintas požiūris galėtų būti vertinamas kaip naudingas visiems 
suinteresuotiesiems subjektams, pranešėja ir toliau vertins, ar laipsniškesnis požiūris nebūtų 
konstruktyvesnis, ir ar tam tikra pirmenybė tarpvalstybinėms paslaugoms, kuri bus svarstoma 
siūlomame Reglamente, galėtų būti naudinga bendram rezultatui.

Siūlomame reglamente daugelyje nuostatų Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus arba įgyvendinimo priemones. Pranešėja laikosi nuomonės, kad 
tokie tolesni teisės aktai ir priemonės gali palengvinti vieningą reglamento taikymą ir leisti 
toliau derinti valstybių narių taikomą praktiką pagal patirtį, gautą Reglamentui įsigaliojus, 
tačiau taip pat pranešėjai kyla abejonių dėl per didelio pasikliovimo tokiomis priemonėmis. 
Pranešėja patartų kritiškai įvertinti siūlomus įgyvendinimo aktus ir siūlo pakeitimus, kuriais 
siūlomi teisės aktai galėtų būti susiję tik su vienodu svarstomo teisės akto techniniu 
įgyvendinimu. 
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Dėl deleguotųjų teisės aktų pranešėja norėtų toliau įvertinti šių aktų būtinybę ir aprėptis, ir 
siūlo labiau atsirinkti. Pranešėja siūlo išbraukti tam tikrus deleguotuosius teisės aktus, kol 
Komisija labiau nepatikslins jų numatytos aprėpties ir tikslo. Galimos prievolės turi būti kiek 
įmanoma nurodytos pagrindiniame teisės akte, o ne deleguotuosiuose teisės aktuose. Dėl šių 
teisės aktų sudėtingumo, pranešėja pasilieka galimybę toliau svarstyti ir šiuos aktus bei siūlyti 
galimus pakeitimus ir vėliau teikti dalinius pranešimo projekto pakeitimus. 

Pranešėja žino apie ekonomines ir socialines šio pasiūlymo galimybes, bet taip pat žino ir apie 
sunkumus, dažnai labai techninio pobūdžio, kuriuos reikia išspręsti norint sukurti tokį teisinį 
dokumentą, kuris leistų išnaudoti visas jo galimybes. Elektroninės atpažinties schemų 
atžvilgiu svarbu sukurti sąveikumą iš esmės nepakeičiant nacionalinių elektroninės atpažinties 
sprendimų. Todėl savitarpio standartai techniniam sąveikumui užtikrinti turi būti 
technologiškai neutralūs, kad būtų gerbiami įvairūs valstybių narių pasirinkimai. 

Be to, kitas uždavinys bus užtikrinti tinkamą saugumo elementų, būtinų pasitikėjimui sukurti 
ir reikalingų, kad piliečiai priimtų šią paslaugą, ir kainos bei kitų padarinių, kuriuos jie sukelia 
paslaugų teikėjams, pusiausvyrą. Šiuo atžvilgiu svarbu apsvarstyti ir atsakomybės klausimus.

Galiausiai, pranešėjos nuomone, teikiamos patikimumo užtikrinimo paslaugos ir galutinio 
naudojimo produktai, naudojami įsigijus šias paslaugas pagal siūlomą Reglamentą turi būti 
prieinami neįgaliems asmenims. Fizinės galimybės naudoti šiuos įrenginius turi būti 
prieinamos bet kokiam žmogui, su fizine negalia ar be jos. Pranešėjos manymu, šiame 
skaitmeniniame amžiuje būtina skatinti veiksmingą ir be kliūčių neįgalių asmenų dalyvavimą 
Europos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. 


