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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. birželio 4 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl elektroninės atpažinties 
ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, tai – paskutinė iš 
12 pagrindinių priemonių, pasiūlytų Bendrosios rinkos aktu. Šis pasiūlymas – atsakas į 
skaitmeninės rinkos dalyvių poreikius užtikrinti visapusišką teisinę sistemą, garantuojančią 
saugias ir patikimas elektronines operacijas ES lygmeniu.

Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės, norėdami pasinaudoti viešosiomis 
paslaugomis, galėtų naudotis savo nacionalinėmis elektroninės atpažinties schemomis kitose 
ES šalyse, kuriose galima tai padaryti. Be to, pasiūlymu kuriama elektroninių parašų ir 
tarpvalstybinė susijusių elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinka, visų 
pirma užtikrinant, kad šių paslaugų teisinis statusas būtų toks pat, kaip ir įprastinių procedūrų, 
kurias atliekant naudojami dokumentai popierine forma. Naujais ES teisės aktais 
garantuojamas elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo abipusis pripažinimas.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, nes juo stengiamasi stiprinti 
bendrąją skaitmeninę rinką ir pabaigti ją kurti, didinant pasitikėjimą elektroninėmis 
operacijomis. Negalima pervertinti šio pasiūlymo svarbos piliečiams ir įmonėms, ypač MVĮ, 
ir nacionalinėms valdžios institucijoms.

Tačiau nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad pasiūlyta sistema galima tik stiprinti 
bendrąją skaitmeninę rinką ir leisti visiems veikėjams visapusiškai naudotis jos teikiamais 
privalumais, jei užtikrinamas pakankamas teisinis saugumas ir tikrumas, todėl piliečiai ir 
įmonės gali pasitikėti saugiomis ir patikimomis tarpvalstybinėmis elektroninėmis 
operacijomis. Dėl šios priežasties siūlomi keli pranešimų teikimo procedūrų pakeitimai, taip 
pat pateikiami paaiškinimai dėl atsakomybės ir duomenų apsaugos. Tuo pačiu metu reikėtų 
vengti nebūtinų biurokratinių procedūrų, ypač nereikalingos naštos MVĮ. Nuomonės 
referentas pateikė įvairių pakeitimų, siekdamas šiais aspektais pagerinti Komisijos pasiūlymą.

Nuomonės referentas taip pat pateikė keletą pasiūlymų pakeisti Komisijos pasiūlytas 
nuostatas, susijusias su įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais, taip siekdamas geriau 
atspindėti SESV 290 ir 291 straipsnių tikslus. Visų pirma netinkama atrodo nuostata įvairiais 
klausimais Komisijai suteikti įgaliojimus priimti teisės aktus. Kai kuriais atvejais atrodė, kad 
reikia išsamesnio paaiškinimo dėl delegavimo turinio ir tikslo.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 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;

(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 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, kurią 
taikant būtų užkertamas kelias 
galiojančių vartotojų ir duomenų 
apsaugos standartų pažeidimams;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 
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priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusių infrastruktūrų. Šio reglamento 
paskirtis – užtikrinti, kad naudojantis 
valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti saugią
elektroninę atpažintį ir tapatumo 
nustatymą;

priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusių infrastruktūrų. Šio reglamento 
paskirtis – užtikrinti, kad naudojantis 
valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti aukšto 
lygio saugią elektroninę atpažintį ir 
tapatumo nustatymą, pvz. nustatant 
skirtingus saugumo lygius skirtingų tipų 
paslaugoms, prie kurių yra suteikiama 
prieiga;

Pagrindimas

Saugumas turi būti organizuojamas priklausomai nuo skirtingo reikalingos apsaugos lygio. 
Pasiūlyme dėl reglamento nesakoma, prie kokio tipo paslaugų internetu prieiga suteikiama 
taikant elektroninę atpažintį. Prieiga prie neskelbtinų asmens duomenų, atpažinimo vardan, 
reikalauja skirtingo laipsnio patikimumo nei įprastai reikalaujama bendro pobūdžio 
informacijai arba prekių ir paslaugų sandorių metu. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 
priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusių infrastruktūrų. Šio reglamento 
paskirtis – užtikrinti, kad naudojantis 
valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti saugią

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 
priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusių infrastruktūrų. Šio reglamento 
paskirtis – užtikrinti, kad naudojantis 
valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti aukšto 
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elektroninę atpažintį ir tapatumo 
nustatymą;

lygio saugią elektroninę atpažintį ir 
tapatumo nustatymą, pvz. nustatant 
skirtingus saugumo lygius skirtingų tipų 
paslaugoms, prie kurių yra suteikiama 
prieiga;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) valstybių narių bendradarbiavimas 
turėtų padėti užtikrinti pranešime 
nurodytųjų elektroninės atpažinties schemų 
techninį sąveikumą, siekiant aukšto lygio 
pasitikėjimo ir pavojaus lygį atitinkančio 
saugumo. Šį bendradarbiavimą turėtų 
palengvinti valstybių narių keitimasis 
informacija ir geriausiąja patirtimi, siekiant 
užtikrinti abipusį pripažinimą;

(16) valstybių narių bendradarbiavimas 
turėtų padėti užtikrinti pranešime 
nurodytųjų elektroninės atpažinties schemų 
techninį sveikumą ir neutralumą, siekiant 
aukšto lygio pasitikėjimo ir pavojaus lygį 
atitinkančio saugumo. Šį bendradarbiavimą 
turėtų palengvinti valstybių narių 
keitimasis informacija ir geriausiąja 
patirtimi, siekiant užtikrinti abipusį 
pripažinimą;

Pagrindimas

Pasiūlymu dėl reglamento valstybėms narėms nesuteikiama priemonių ginčyti techninę 
pateiktų elektroninės atpažinties schemų atitiktį. Dėl šios spragos ES gali paplisti reikalavimų 
neatitinkančios schemos. Reglamentu siekiamam suderinimui iškyla pavojus būti susilpnintam 
dėl bandymų „apeiti“ nacionalinės teisės aktus ir palankesnio teisinio reglamentavimo 
ieškojimų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) prieinamumo ir visiems pritaikyto 
dizaino idėjos turi būti svarbiausios 
Sąjungos lygmeniu plėtojant teisines 
priemones dėl elektroninės atpažinties;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) priežiūros įstaigos turėtų 
bendradarbiauti su duomenų apsaugos 
institucijomis ir keistis su jomis 
informacija siekiant užtikrinti, kad 
paslaugų teikėjai tinkamai įgyvendintų 
duomenų apsaugos teisės aktus. Pirmiausia 
turėtų būti keičiamasi informacija apie 
saugumo incidentus ir asmens duomenų 
naudojimo pažeidimus;

(25) priežiūros įstaigos turėtų 
bendradarbiauti su duomenų apsaugos 
institucijomis ir keistis su jomis 
informacija siekiant užtikrinti, kad 
paslaugų teikėjai tinkamai įgyvendintų 
duomenų ir vartotojų apsaugos teisės 
aktus. Pirmiausia turėtų būti keičiamasi 
informacija apie saugumo incidentus ir 
asmens duomenų naudojimo pažeidimus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti panašų kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo 
lygį, visos valstybės narės turėtų laikytis 
bendrų esminių priežiūros reikalavimų. 
Kad šiuos reikalavimus būtų lengviau 
nuosekliai taikyti visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų patvirtinti 
palyginamas procedūras ir keistis 
informacija apie jų vykdomą priežiūros 
veiklą bei geriausiąją patirtį šioje srityje;

(28) siekiant užtikrinti panašų kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo 
ir duomenų apsaugos lygį, visos valstybės 
narės turėtų laikytis bendrų esminių
priežiūros reikalavimų. Kad būtų 
užtikrintas nuoseklus šių reikalavimų 
taikymas visoje Sąjungoje, valstybės narės 
turėtų patvirtinti palyginamas procedūras ir 
keistis informacija apie jų vykdomą 
priežiūros veiklą bei geriausiąją patirtį 
šioje srityje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) kad būtų galima lanksčiai ir greitai 
papildyti tam tikrus šio reglamento detalius 
techninius aspektus, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl:
elektroninės atpažinties sąveikumo;
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams privalomų saugumo priemonių; 
už paslaugų teikėjų tikrinimą atsakingų 
pripažintų nepriklausomų įstaigų;
patikimų sąrašų; reikalavimų dėl 
elektroninių parašų saugumo lygių; 
reikalavimų dėl elektroninių parašų 
kvalifikuotų sertifikatų, jų galiojimo 
patvirtinimo ir ilgalaikės apsaugos; už 
kvalifikuotų elektroninio parašo kūrimo 
įtaisų sertifikavimą atsakingų įstaigų;
reikalavimų dėl elektroninių spaudų 
saugumo lygių ir dėl elektroninių spaudų
kvalifikuotų sertifikatų; pristatymo 
paslaugų sąveikumo. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą,
surengtų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais;

(49) siekiant lanksčiai ir greitai papildyti 
tam tikrus šio reglamento detalius 
techninius aspektus, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl elektroninės atpažinties 
sąveikumo, patikimų sąrašų, reikalavimų 
dėl elektroninių parašų kvalifikuotų 
sertifikatų, jų galiojimo patvirtinimo ir 
ilgalaikės apsaugos, už kvalifikuotų 
elektroninio parašo kūrimo įtaisų 
sertifikavimą atsakingų įstaigų, dėl 
elektroninių spaudų kvalifikuotų 
sertifikatų, pristatymo paslaugų sąveikumo. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
elektroninės atpažinties ir elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų, skirtų 
elektroninėms operacijoms atlikti, 
taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą.

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
elektroninės atpažinties ir elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų, skirtų 
elektroninėms operacijoms atlikti, 
taisyklės, kuriomis siekiama vystyti 
bendrąją skaitmeninę rinką užtikrinant 
aukštą saugumo lygį ir stiprinant 
pasitikėjimą skaitmeninės aplinkos 
tarpvalstybinių elektroninių operacijų 
saugumu ir jo patikimumo užtikrinimu.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, 
kuriomis valstybės narės pripažįsta ir 
priima elektronines fizinių ir juridinių 
asmenų atpažinties priemones, kurioms 
taikoma elektroninės atpažinties schema, 
apie kurią pranešė kita valstybė narė.

2. Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, 
kuriomis valstybės narės pripažįsta ir 
priima elektronines bet kokio subjekto 
arba fizinių ar juridinių asmenų atpažinties 
priemones, kurioms taikoma elektroninės 
atpažinties schema, apie kurią pranešė kita 
valstybė narė.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiuo reglamentu nustatoma elektroninių 
parašų, elektroninių spaudų, elektroninių 
laiko žymų, elektroninių dokumentų, 
elektroninių pristatymo paslaugų ir 
svetainių tapatumo nustatymo teisinė 
sistema.

3. Šiuo reglamentu nustatoma elektroninių 
parašų, elektroninių spaudų, elektroninio 
galiojimo patvirtinimo ir patikrinimo, 
elektroninių laiko žymų, elektroninių 
dokumentų, elektroninių pristatymo 
paslaugų ir svetainių tapatumo nustatymo 
teisinė sistema.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiuo reglamentu užtikrinama, kad šį 
reglamentą atitinkančios patikimumo 
užtikrinimo paslaugos ir produktai galėtų 
būti laisvai teikiami vidaus rinkoje.

4. Šiuo reglamentu užtikrinama, kad šį 
reglamentą atitinkančios patikimumo 
užtikrinimo paslaugos ir produktai laisvai 
teikiami vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 13

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, jų vardu arba jų atsakomybe, ir 
Sąjungoje įsisteigusiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams. Šis 
reglamentas taikomas visuomenei 
teikiamoms patikimumo užtikrinimo 
paslaugoms.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas netaikomas 
patikimumo užtikrinimo paslaugoms, 
kurių vienintelė paskirtis – testavimas, 
mokymai arba moksliniai tyrimai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) elektroninė atpažintis – elektroninių 
asmens tapatybės duomenų, kuriais 
vienareikšmiškai nurodomas fizinis arba
juridinis asmuo, naudojimo procesas;

1) elektroninė atpažintis – elektroninių 
asmens tapatybės duomenų, kuriais 
vienareikšmiškai nurodomas subjektas 
arba fizinis ar juridinis asmuo, naudojimo 
procesas;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) elektroninės atpažinties priemonė –
materialus arba nematerialus objektas su 
šio straipsnio 1 dalyje numatytais 
duomenimis, skirtas tam, kad būtų galima 
pasinaudoti virtualiosiomis paslaugomis, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje;

2) elektroninės atpažinties priemonė –
materialus arba nematerialus objektas su 
šio straipsnio 1 dalyje numatytais 
duomenimis, skirtas tam, kad būtų galima 
pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) sertifikatas – elektroninis liudijimas, 
kuriuo fizinio asmens elektroninio parašo 
arba juridinio asmens spaudo patvirtinimo 
duomenys susiejami su sertifikatu ir kuriuo 
patvirtinama, kai tai yra to asmens 
duomenys;

10) sertifikatas – elektroninis liudijimas, 
kuriuo elektroninio parašo arba spaudo 
patvirtinimo duomenys susiejami su 
atitinkamais bet kurio subjekto arba 
fizinio ar juridinio asmens tapatybės 
duomenimis ir kuriuo patvirtinama, kai tai 
yra to asmens duomenys;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, 
teikiantis vieną arba daugiau patikimumo 
užtikrinimo paslaugų;

14) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas – subjektas arba fizinis ar
juridinis asmuo, teikiantis bent vieną 
patikimumo užtikrinimo paslaugą;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) spaudo kūrėjas – juridinis asmuo, kuris 
sukuria elektroninį spaudą;

19) spaudo kūrėjas – subjektas arba
juridinis asmuo, kuris sukuria elektroninį 
spaudą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) elektroninis dokumentas – bet kokiu 
elektroniniu formatu parengtas 
dokumentas;

27) elektroninis dokumentas – bet kokiu 
elektroniniu formatu parengtas atskiras 
struktūrizuotų duomenų rinkinys;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 31 a punktas (naujas)

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;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį reglamentą atitinkančius produktus 
leidžiama laisvai siūlyti vidaus rinkoje.

2. Šį reglamentą atitinkantys produktai 
laisvai ir saugiai siūlomi vidaus rinkoje.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Duomenų tvarkymas ir apsauga

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, išduodantieji subjektai, galiojimo 
patvirtinimo paslaugų tarnybos, 
pasikliaujančios šalys ir priežiūros 
įstaigos užtikrina teisingą ir teisėtą 
asmens duomenų tvarkymą pagal 
Direktyvą 95/46/EB. Šis tvarkymas 
griežtai ribojamas mažiausiu duomenų 
kiekiu, kurio reikia tam, kad būtų galima 
išduoti arba prižiūrėti elektroninės 
atpažinties priemonę arba sertifikatą, 
patvirtinti elektroninį tapatumo nustatymą 
arba teikti patikimumo užtikrinimo 
paslaugą.
2. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, išduodantieji subjektai ir 
galiojimo patvirtinimo paslaugų tarnybos 
užtikrina su asmeniu, kuriam išduodama 
elektroninės atpažinties priemonė arba 
teikiama patikimumo užtikrinimo 
paslauga, susijusių duomenų 
konfidencialumą ir vientisumą.
3. Nepažeisdamos teisinės galios, pagal 
nacionalinės teisės aktus suteiktos 
slapyvardžiams, valstybės narės 
nedraudžia išduodantiesiems subjektams 
elektroninio tapatumo nustatymo 
priemonėse vietoje arba greta priemonės 
turėtojo vardo ir pavardės nurodyti 
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slapyvardį arba nedraudžia patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams 
elektroninio parašo sertifikatuose vietoje 
pasirašančio asmens vardo ir pavardės 
nurodyti slapyvardį.
4. Galiojimo patvirtinimo paslaugų 
tarnybos nerenka ir nesaugo daugiau 
duomenų, nei būtina galiojimo 
patvirtinimo procesui. Galiojimo 
patvirtinimo paslaugų tarnybos negali 
sudaryti pasirašančių asmenų, 
pasikliaujančiųjų šalių ar jokių kitų 
klientų profilio. Registracijos įrašai gali 
būti saugomi ne ilgiau kaip 90 dienų, 
siekiant nustatyti sukčiavimo ir įsilaužimo 
atvejus.
5. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai, laikydamiesi 
nacionalinės teisės aktų, saugo 
dokumentus arba informaciją, susijusią 
su suteikta paslauga. Baigę savo veiklą, 
kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai perduoda saugoti šiuos 
dokumentus ir duomenis priežiūros 
įstaigai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis
Patikimumo užtikrinimo paslaugų 

naudotojų teisė susipažinti su informacija 
ir teisė į informaciją

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
teikia vartotojams bent informaciją apie 
jų asmens duomenų rinkimą, perdavimą 
ir laikymą, taip pat informaciją apie 
taikomą patikrinimo procedūrą.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusis pripažinimas ir priėmimas Elektroninės atpažinties priemonių
abipusis pripažinimas

Pakeitimas 26

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 leidžiama, 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, kuriomis užtikrinamas toks 
pats arba aukštesnis saugumo užtikrinimo 
lygis ir kurioms taikoma schema, įtraukta į 
sąrašą, Komisijos paskelbtą pagal 
7 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Pakeitimas 27

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 leidžiama 
naudoti elektroninę atpažintį;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) elektroninė atpažintis – tai 
įkomponuoti saugumo lygmenys, 
koreguojami priklausomai nuo paslaugų, 
prie kurios yra suteikiama prieiga, rūšies;

Pagrindimas

Saugumas turi būti pagrįstas skirtingu reikalingos apsaugos lygiu. Pasiūlyme nesakoma, prie 
kokio tipo paslaugų internetu prieiga suteikiama taikant elektroninę atpažintį. Prieiga prie 
neskelbtinų asmens duomenų, atpažinimo vardan, reikalauja skirtingo laipsnio patikimumo 
nei įprastai reikalaujama bendro pobūdžio informacijai. Tapatybės atpažinimo procesas 
turėtų būti skirtas suteikti atitinkamo lygio saugumą, priklausomai nuo paslaugų, prie kurių 
piliečiams suteikta prieiga, tipo.

Pakeitimas 29

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 
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 

d) pranešančioji valstybė narė užtikrina 
virtualų tapatumo nustatymą, kad bet kuri 
ne jos teritorijoje įsisteigusi 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Kai naudojamasi tokia viešojo 
sektoriaus įstaigos virtualiai teikiama 
tapatumo nustatymo paslauga, ji teikiama 
nemokamai. Valstybės narės nenustato 
jokių nepagrįstų specialiųjų techninių 
reikalavimų pasikliaujančiosioms šalims, 
kurios nori atlikti tokį tapatumo nustatymą.
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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;

Pagrindimas

Norint vienareikšmiškai susieti asmens tapatybės duomenis su konkrečiu asmeniu, reikėtų 
atlikti itin aukšto lygio (bent 4) asmens patikrinimą, o tai nesuderinama su skirtingų saugumo 
užtikrinimo lygių taikymu. Duomenų susiejimo patikimumo lygis turėtų būti grindžiamas 
saugumo užtikrinimo lygiu. Tokio lygio turėtų būti reikalaujama visais atvejais kaip 
minimalios priemonės siekiant apsaugoti pasikliaujančios šalies interesus. Šiuo aspektu 
svarbus duomenų kiekio mažinimo klausimas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a–c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, pranešančios apie 
elektroninės atpažinties schemą,
Komisijai perduoda toliau nurodomą 
informaciją ir, be reikalo nedelsdamos, 
vėlesnius jos pakeitimus:

1. Pranešančioji valstybė narė perduoda
Komisijai toliau nurodomą informaciją ir, 
be reikalo nedelsdama, vėlesnius jos 
pakeitimus:

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą;

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos, įskaitant 
tapatybės užtikrinimo lygius, aprašą;

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

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

c) pateikia informaciją apie tai, kas tvarko 
vienareikšmių asmens identifikatorių 
registraciją;

c) pateikia informaciją apie subjektą arba 
subjektus, kurie administruoja asmens 
tapatybės duomenų patvirtinimo procesą;

Pagrindimas

Šiais pakeitimais papildomi kiti straipsnių dėl elektroninės atpažinties pakeitimai ir 
pakartojama, kad žodžio „vienareikšmiškai“ vartojimas kalbant apie susiejimą 
nesuderinamas su saugumo užtikrinimo lygiais.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą;

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą, 
įskaitant saugumo lygius skirtingoms 
paslaugoms, prie kurių yra suteikiama 
prieiga;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą, atsižvelgiant į prieigai reikalingus 
skirtingus saugumo lygius;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, gavusi pranešimą pasibaigus 
2 dalyje nurodytam laikotarpiui, papildo šį 
sąrašą per tris mėnesius.

3. Komisija, gavusi pranešimą pasibaigus 
2 dalyje nurodytam laikotarpiui, papildo šį 
sąrašą per vieną mėnesį.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 



AD\941521LT.doc 19/41 PE510.497v02-00

LT

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

nustatyti 1 ir 3 dalyse nurodytų pranešimų 
formatus. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Pranešimų teikimo aplinkybių ir procedūrų nustatymas apima daugiau, nei reikia tik siekiant 
įgyvendinti pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimų 
pagal SESV 291 straipsnį.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimas Koordinavimas ir sąveikumas

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 
nurodytoji schema, sąveikumą ir padidintų 
jų saugumą.

1. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 
nurodytoji schema, sąveikumą ir 
technologinį neutralumą bei padidintų jų 
saugumą.

Pagrindimas

Nuostatos, kuriomis ketinama užtikrinti techninį sąveikumą, turi būti technologiniu požiūriu 
neutralios, kad būtų gerbiami skirtingų valstybių narių, kurios kuria savo nacionalines 
elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo schemas, pasirinkimai.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei elektroninio atpažinimo schema 
pasirodė esanti nepriimtina neutralumo ir 
sąveikumo požiūriu atlikus išankstinį 
technologinį patikrinimą, už kurį yra 
atsakinga valstybė narė vadovaujantis 
bendradarbiavimo susitarimu, paminėtu 1 
dalyje, apie tokią schemą nepranešama 
pagal 7 straipsnio reikalavimus vykdant 
abipusį pripažinimą pagal 5 straipsnio 
apibrėžtį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 
nurodytoji elektroninės atpažinties 
schema, sąveikumą ir padidintų jų 
saugumą.

Pagrindimas

Sąveikos modelis yra šio reglamento sėkmės garantas. Būtina tolimesnė valstybių narių 
diskusija siekiant nustatyti, ką reikia įtraukti į tokį modelį ir kaip tai turėtų veikti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
palankesnių sąlygų užtikrinti elektroninės 
atpažinties priemonių tarpvalstybinį 
sąveikumą, nustatant būtinuosius 
technologiškai neutralius reikalavimus 
atsižvelgiant į skirtingus saugumo lygius.

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį numatyta, kad įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis 
ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
pateikiamas reikalingas paaiškinimas dėl delegavimo.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra atsakingas už bet kokią 
tiesioginę žalą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, padarytą dėl 15 straipsnio 
1 dalyje nustatytų pareigų nevykdymo, 
išskyrus atvejus, kai patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, 
kad nesielgė aplaidžiai.

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra atsakingas už žalą subjektui, 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
padarytą dėl 15 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų pareigų nevykdymo, išskyrus 
atvejus, kai patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad nesielgė 
aplaidžiai.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas yra atsakingas už bet 
kokią tiesioginę žalą fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, padarytą dėl šio 
reglamento, ypač jo 19 straipsnyje, 
nustatytų reikalavimų nesilaikymo, 
išskyrus atvejus, kai kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 

2. Kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas yra atsakingas už bet 
kokią žalą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, padarytą dėl šio reglamento, 
ypač jo 19 straipsnyje, nustatytų 
reikalavimų nesilaikymo, išskyrus atvejus, 
kai kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad nesielgė 
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gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai. aplaidžiai.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo reglamentu nedaroma poveikio 
2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 864/2007 
dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos 
teisės („Roma II“)1, visų pirma teisei, kuri 
pagal Reglamento „Roma II“ 4 straipsnį 
taikoma iš delikto kylančioms 
nesutartinėms prievolėms.
__________________
1 2007 m. liepos 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms 
prievolėms taikytinos teisės („Roma II“), 
OL L 199, 2007 7 31, p. 40.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Duomenų tvarkymas ir apsauga

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 
tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB.
2. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai tvarko asmens duomenis pagal 
Direktyvą 95/46/EB. Šis tvarkymas 
griežtai ribojamas mažiausiu duomenų 
kiekiu, kurio reikia tam, kad būtų galima 
išduoti arba prižiūrėti sertifikatą arba 
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teikti patikimumo užtikrinimo paslaugą.
3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai užtikrina su asmeniu, kuriam 
teikiama patikimumo užtikrinimo 
paslauga, susijusių duomenų 
konfidencialumą ir vientisumą.
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.

(Žr. 4a straipsnio (naujo) pakeitimą.)

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Neįgaliems asmenims suteikiama galimybė 
naudotis teikiamomis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais produktais, nebent 
techniniu požiūriu tai būtų neįmanoma.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija patvirtina ir suteikia 
patikimumo ženklą, kad neįgaliems 
asmenims prieinami gaminiai ir 
paslaugos būtų atskirti.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. ES standartų organizacijos atsakingos 
už produktų ir paslaugų, kuriomis galėtų 
naudotis neįgalieji, vertinimo kriterijų 
rengimą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės paskiria tinkamą jos 
arba, jeigu tarpusavyje sutariama, kitos 
valstybės narės teritorijoje paskiriančiosios 
valstybės narės atsakomybe veikiančią 
įstaigą. Priežiūros įstaigoms suteikiami visi 
priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini joms 
pavestoms funkcijoms vykdyti. Valstybės 
narės praneša Komisijai atitinkamų jų 
paskirtų priežiūros įstaigų pavadinimus ir 
adresus.
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(Žr. 4 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Struktūra keičiama siekiant aiškumo, nes 1 dalyje kalbama apie priežiūros įstaigų skyrimą. 
Nuostata išbraukta iš 4 dalies, nes jos turinys toks pat.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus pagal 39 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
dėl konkrečių priežiūros priemonių.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros įstaiga iki kitų 
metų pirmojo ketvirčio pabaigos pateikia 
Komisijai ir valstybėms narėms metinę 
ataskaitą apie paskutiniuosius 
kalendorinius priežiūros veiklos metus. 
Šioje ataskaitoje pateikiama bent tokia 
informacija:

3. Kiekviena priežiūros įstaiga iki kitų 
metų pirmojo ketvirčio pabaigos pateikia 
Komisijai metinę ataskaitą apie 
paskutiniuosius kalendorinius priežiūros 
veiklos metus. Šioje ataskaitoje pateikiama 
bent tokia informacija:

Pagrindimas

Reikalavimas ir valstybėms narėms pateikti metinę ataskaitą yra nereikalinga našta.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms atitinkamų jų 
paskirtų priežiūros įstaigų pavadinimus ir 
adresus.

Išbraukta.

(Žr. 1 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 52

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.

Pagrindimas

Pagal 290 straipsnį teisėkūros procedūra priimtu aktu galima deleguoti Komisijai įgaliojimus 
priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš 
dalies keičiančius neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas. Pasiūlytu 
delegavimu būtų siekiama daugiau, nei tik papildyti ar iš dalies pakeisti neesmines pasiūlyto 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 53

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. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 3 dalyje nurodytos ataskaitos 
teikimo formatus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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Pagrindimas

Ataskaitos teikimo aplinkybių ir procedūrų nustatymas apima daugiau, nei reikia tik siekiant 
įgyvendinti pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimų 
pagal SESV 291 straipsnį.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja 
keisdamosi geriausiąja patirtimi ir vienai 
kitai kaip galėdamos greičiau pateikdama
aktualią informaciją bei suteikdama
savitarpio pagalbą, taip užtikrindamos, kad 
priežiūros veikla būtų vykdoma darniai. 
Savitarpio pagalba pirmiausia apima 
informacijos prašymus ir priežiūros 
priemones, pvz., prašymus atlikti patikras, 
susijusias su 15, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodytais saugumo patikrinimais.

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja 
keisdamosi gerąja patirtimi ir vienai kitai 
kuo greičiau pateikia aktualią informaciją 
bei suteikia savitarpio pagalbą, taip 
užtikrindamos, kad 13 straipsnyje 
nurodyta veikla būtų vykdoma darniai. 
Savitarpio pagalba pirmiausia apima 
informacijos prašymus ir priežiūros 
priemones, pvz., prašymus atlikti patikras, 
susijusias su 15, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodytais saugumo patikrinimais.

Pakeitimas 55

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. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Savitarpio pagalbos teikimo formatų ir procedūrų nustatymas apima daugiau, nei reikia tik 
siekiant įgyvendinti pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo 
įgaliojimų pagal SESV 291 straipsnį.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos teritorijoje įsisteigę
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
imasi reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad suvaldytų pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Pirmiausia imamasi 
priemonių, kad būtų išvengta saugumo 
incidentų, kad būtų sumažintas jų poveikis 
ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie pažeidimų padarytą 
žalą.

1. Sąjungos teritorijoje įsisteigę 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
imasi reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad suvaldytų pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui.
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, bet kuria iš šių priemonių
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Pirmiausia imamasi 
priemonių, kad būtų išvengta saugumo 
incidentų, kad būtų sumažintas jų poveikis 
ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie pažeidimų padarytą 
žalą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai dėl saugumo pažeidimo 
patikimumo užtikrinimo paslaugos 
naudotojas gali patirti neigiamą poveikį, 
priežiūros įstaiga nepagrįstai 
neatidėliodama praneša apie saugumo 
pažeidimą patikimumo užtikrinimo 
paslaugų naudotojams, kad jie galėtų 
imtis būtinų atsargumo priemonių.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžtos 1 dalyje 
nurodytos priemonės.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal 290 straipsnį teisėkūros procedūra priimtu aktu galima deleguoti Komisijai įgaliojimus 
priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš 
dalies keičiančius neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas. Pasiūlytu 
delegavimu būtų siekiama daugiau, nei tik papildyti ar iš dalies pakeisti neesmines pasiūlyto 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 59

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. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti formatus, taikytinus įgyvendinant 
1–3 dalių nuostatas. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 39 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pagrindimas

Aplinkybių ir procedūrų, įskaitant terminus, nustatymas apima daugiau, nei reikia tik siekiant 
įgyvendinti pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimų 
pagal SESV 291 straipsnį.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 

Išbraukta.
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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.

Pagrindimas

Pagal 290 straipsnį teisėkūros procedūra priimtu aktu galima deleguoti Komisijai įgaliojimus 
priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš 
dalies keičiančius neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas. Pasiūlytu 
delegavimu būtų siekiama daugiau, nei tik papildyti ar iš dalies pakeisti neesmines pasiūlyto 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 61

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. Šie 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. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 39 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pagrindimas

Aplinkybių ir procedūrų nustatymas apima daugiau, nei reikia tik siekiant įgyvendinti 
pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimų pagal SESV 
291 straipsnį.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai praneša priežiūros įstaigai 
apie savo ketinimą pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą ir pateikia priežiūros įstaigai 

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai praneša priežiūros įstaigai 
apie savo ketinimą pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą ir pateikia priežiūros įstaigai 
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pripažintos nepriklausomos įstaigos atlikto 
saugumo patikrinimo ataskaitą, kaip 
nustatyta 16 straipsnio 1 dalyje. 
Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai gali pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą pateikę priežiūros įstaigai 
pranešimą ir saugumo patikrinimo 
ataskaitą.

pripažintos nepriklausomos įstaigos atlikto 
saugumo patikrinimo ataskaitą, kaip 
nustatyta 16 straipsnio 1 dalyje. 
Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai gali pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą, kai atliekamas tikrinimas pagal 
3 dalį ir jo išvados yra teigiamos.

Pagrindimas

Būtų per anksti leisti kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugą, kai tik jie priežiūros įstaigai pateikia 
pranešimą ir saugumo patikrinimo ataskaitą. Tik kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams, atitinkantiems šio reglamento reikalavimus, galima leisti pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį pateikę priežiūros įstaigai 
reikiamus dokumentus, kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
įtraukiami į 18 straipsnyje nurodytus 
patikimus sąrašus, taip nurodant, kad 
pranešimas buvo pateiktas.

Išbraukta.

Pakeitimas 64

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. Šie 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. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 39 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.
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Pagrindimas

Aplinkybių ir procedūrų, įskaitant terminus, nustatymas apima daugiau, nei reikia tik siekiant 
įgyvendinti pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimų 
pagal SESV 291 straipsnį.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro, tvarko 
ir skelbia patikimus sąrašus, kuriuose 
pateikiama informacija apie kvalifikuotus 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, 
kurių atžvilgiu ji yra kompetentinga, ir
apie visas jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro, tvarko 
ir skelbia patikimus sąrašus, kuriuose 
pateikiama informacija apie 17 straipsnyje 
nurodytus kvalifikuotus patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjus, kurių 
atžvilgiu ji yra atskaitinga, įskaitant 
informaciją, leidžiančią nustatyti 
kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjus ir nurodyti jų 
kvalifikacijos statusą, taip pat informaciją
apie visas jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisiima su atsakomybe už žalą 
susijusią riziką, disponuodami 
pakankamais finansiniais ištekliais arba 
pasinaudodami tinkama atsakomybės 
draudimo schema;

b) atsakomybės už žalą susijusios rizikos 
atžvilgiu, kaip nurodyta 8 straipsnio 
2 dalyje, turi pakankamus finansinius 
išteklius arba gauna tinkamą atsakomybės
draudimą;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikta papildomos išsamios informacijos siekiant užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai žinotų, ko iš jų reikalaujama.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prieš užmegzdami sutartinius santykius, 
informuoja visus asmenis, kurie nori 
naudotis kvalifikuota patikimumo 
užtikrinimo paslauga, apie tikslias
naudojimosi šia paslauga sąlygas;

c) prieš užmegzdami sutartinius santykius, 
informuoja visus asmenis, kurie nori 
naudotis kvalifikuota patikimumo 
užtikrinimo paslauga, apie naudojimosi šia 
paslauga sąlygas, įskaitant visus 
naudojimosi apribojimus;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikta papildomos išsamios informacijos siekiant užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai žinotų, ko iš jų reikalaujama.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudoja patikimas sistemas, skirtas 
patikrinama forma saugoti jiems pateiktus 
duomenis, kad:

e) naudoja patikimas sistemas, skirtas 
patikrinama forma saugoti jiems pateiktus 
duomenis, kad:

– jie būtų viešai skelbiami ir atsisiunčiami 
tik gavus asmens, kuriam buvo parengti
duomenys, sutikimą;

– jie būtų viešai skelbiami ir atsisiunčiami 
tik gavus asmens, su kuriuo šie duomenys 
yra susiję, sutikimą;

– įrašus ir pakeitimus galėtų daryti tik 
įgalioti asmenys;

– saugomų duomenų įrašus ir pakeitimus 
galėtų daryti tik įgalioti asmenys;

– būtų galima patikrinti informacijos
tikrumą;

– būtų galima patikrinti duomenų tikrumą;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikta papildomos išsamios informacijos siekiant užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai žinotų, ko iš jų reikalaujama.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) imasi apsaugos priemonių nuo duomenų 
klastotės ir vagystės;

f) imasi atitinkamų apsaugos priemonių 
nuo duomenų klastotės ir vagystės;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikta papildomos išsamios informacijos siekiant užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai žinotų, ko iš jų reikalaujama.

Pakeitimas 70

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) reikiamą laikotarpį, įskaitant ir 
pasibaigus kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo paslaugų 
teikimui, registruoja ir laiko prieinama 
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;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikta papildomos išsamios informacijos siekiant užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai žinotų, ko iš jų reikalaujama.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jei kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos apima kvalifikuotų 
sertifikatų išdavimą, sukuria ir atnaujina 
sertifikatų duomenų bazę.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikta papildomos išsamios informacijos siekiant užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai žinotų, ko iš jų reikalaujama.

Pakeitimas 72

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.

Pagrindimas

Pagal 290 straipsnį teisėkūros procedūra priimtu aktu galima deleguoti Komisijai įgaliojimus 
priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš 
dalies keičiančius neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas. Pasiūlytu 
delegavimu būtų siekiama daugiau, nei tik papildyti ar iš dalies pakeisti neesmines pasiūlyto 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 73

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.

4. Komisijai pagal 38 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti I priede 
nustatyti reikalavimai, siekiant užtikrinti 
būtiną prisitaikymą prie technologinės 
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plėtros.

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį numatyta, kad įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis 
ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
pateikiamas reikalingas paaiškinimas dėl delegavimo.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl 
specialiųjų kriterijų, kuriuos turėtų atitikti 
1 dalyje minėtos paskirtosios įstaigos, 
nustatymo.

3. Komisijai pagal 38 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
specialiųjų kriterijų, kuriuos turėtų atitikti 
1 dalyje minėtos paskirtosios įstaigos, 
nustatymo, kad būtų galima atlikti 1 dalyje 
nurodytą sertifikavimą.

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį numatyta, kad įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis 
ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
pateikiamas reikalingas paaiškinimas dėl delegavimo.

Pakeitimas 75

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 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti formatus, taikytinus įgyvendinant 
1 dalies nuostatas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Aplinkybių ir procedūrų nustatymas apima daugiau, nei reikia tik siekiant įgyvendinti 
pasiūlytą reglamentą, todėl nereikėtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimų pagal SESV 
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291 straipsnį.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
būtų tiksliau apibrėžti 1 dalyje nustatyti 
reikalavimai.

2. Komisijai pagal 38 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti 1 dalyje 
nustatyti reikalavimai, siekiant užtikrinti 
būtiną prisitaikymą prie technologinės 
plėtros.

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį numatyta, kad įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis 
ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
pateikiamas reikalingas paaiškinimas dėl delegavimo.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
būtų tiksliau apibrėžti 1 dalyje nustatyti
reikalavimai.

2. Komisijai pagal 38 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti I dalyje 
nustatyti reikalavimai, siekiant užtikrinti 
būtiną prisitaikymą prie technologinės 
plėtros.

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį numatyta, kad įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis 
ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
pateikiamas reikalingas paaiškinimas dėl delegavimo.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis
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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.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisijai pagal 38 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti III priede 
nustatyti reikalavimai, siekiant užtikrinti 
būtiną prisitaikymą prie technologinės 
plėtros.

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį numatyta, kad įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis 
ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
pateikiamas reikalingas paaiškinimas dėl delegavimo.

Pakeitimas 80

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 

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

įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 81

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 kada atšaukti 8 straipsnio 3 dalyje, 
18 straipsnio 5 dalyje, 21 straipsnio 
4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 
25 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 
2 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje, 
30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 
35 straipsnio 3 dalyje ir 37 straipsnio 
3 dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. 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 nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 82

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 

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 
5 dalį, 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 
3 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 
2 dalį, 29 straipsnio 4 dalį, 30 straipsnio 
2 dalį, 31 straipsnį, 35 straipsnio 3 dalį ir 
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2 dalį, 28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 
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 šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

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

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

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, 
visų pirma, siekdama šio reglamento 
tikslo – tobulinti bendrąją skaitmeninę 
rinką stiprinant pasitikėjimą 
tarpvalstybinių elektroninių operacijų 
saugumu ir jo patikimumo užtikrinimu. 
Ataskaitoje atsižvelgiama, be kita ko, į 
rinkos pokyčius, teisinę ir technologinę 
plėtrą. Jei būtina, prie ataskaitos 
pridedami atitinkami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po dvejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo 
užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje

Nuorodos COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data
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