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ĪSS PAMATOJUMS

Kā pēdējo no 12 būtiskākajām Vienotā tirgus aktā ierosinātajām darbībām Komisija 
2012. gada 4. jūnijā iesniedza priekšlikumu regulai par elektronisko identifikāciju un 
uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū. Ar šo priekšlikumu 
tiek apmierinātas digitālā tirgus dalībnieku vajadzības nodrošināt visaptverošu tiesisko 
regulējumu drošiem un uzticamiem elektroniskajiem darījumiem ES mērogā.

Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka pilsoņi un uzņēmumi var izmantot savas valsts 
elektroniskās identifikācijas shēmas, ar kurām piekļūt publiskā sektora pakalpojumiem citās 
ES valstīs, kurās šādas shēmas ir pieejamas. Ar šo priekšlikumu arī izveido iekšējo tirgu e-
parakstu un saistīto tiešsaistes pārrobežu uzticamības pakalpojumu jomā, jo īpaši nodrošinot, 
ka šiem pakalpojumiem būs tāds pats juridiskais statuss kā tradicionālajiem papīra formātā 
dokumentētajiem procesiem. Ar jauno ES tiesību aktu garantē elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas savstarpējo atzīšanu.

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir jāvērtē atzinīgi kā centieni nostiprināt un 
pabeigt vienotā digitālā tirgus izveidi, veicinot uzticību elektroniskajiem darījumiem. Nav 
pārvērtējams tas, cik nozīmīgs šis priekšlikums ir pilsoņiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 
kā arī valstu iestādēm.

Tomēr referents ir pārliecināts, ka ierosinātā sistēma var vienīgi nostiprināt vienoto digitālo 
tirgu un ļaut visiem tirgus dalībniekiem pilnībā izmantot tā iespējas, ja tiek nodrošināta 
pietiekama juridiskā drošība un noteiktība, ar ko pilsoņi un uzņēmumi iegūtu paļāvību un 
uzticību drošiem pārrobežu elektroniskajiem darījumiem. Tāpēc ir ierosinātas vairākas 
izmaiņas paziņošanas procedūrās un precizējumi attiecībā uz atbildību un datu aizsardzību.
Vienlaikus ir jānovērš lieki birokrātiskie apgrūtinājumi, jo īpaši MVU uzliktais slogs.
Referents ir ierosinājis vairākus grozījumus, ar kuriem uzlabot Komisijas priekšlikumu 
saistībā ar šiem aspektiem.

Turklāt referents nolūkā labāk atspoguļot LESD 290. un 291. panta mērķus ir ierosinājis 
vairākas izmaiņas Komisijas piedāvātajos noteikumos par īstenošanas un deleģētajiem aktiem.
Proti, vairākos jautājumos nešķiet piemēroti likumdošanas pilnvaras deleģēt Komisijai;
atsevišķos gadījumos papildus būtu jānorāda deleģējuma saturs un mērķis.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pieņemot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 9. marta 
Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, ir 
izveidots tīkls, kurā apvienotas par e-
veselību atbildīgās valsts iestādes. Lai 
palielinātu drošības līmeni un uzlabotu 
pārrobežu veselības aprūpes 
nepārtrauktību, šajā tīklā apvienotajām 
iestādēm ir jāizstrādā vadlīnijas par 
veselības aprūpes datu un pakalpojumu 
pārrobežu pieejamību, tostarp atbalstot 
„kopīgus identifikācijas un autentifikācijas 
pasākumus, lai veicinātu datu nodošanu 
pārrobežu veselības aprūpē”. Elektroniskās 
identifikācijas un autentifikācijas 
savstarpēja atzīšana un akceptēšana ir ļoti 
svarīgs faktors, lai pārrobežu veselības 
aprūpes pakalpojumus Eiropas iedzīvotāji 
varētu izmantot praksē. Ja iedzīvotājiem 
ārstēšanās nolūkā jādodas uz citu valsti, tad 
medicīniskajiem datiem jābūt pieejamiem 
valstī, kur notiek ārstniecība. Tādēļ ir 
jāizveido stabila, droša un uzticama 
elektroniskās identifikācijas sistēma.

(10) Pieņemot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 9. marta
Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, ir 
izveidots tīkls, kurā apvienotas par e-
veselību atbildīgās valsts iestādes. Lai 
palielinātu drošības līmeni un uzlabotu 
pārrobežu veselības aprūpes 
nepārtrauktību, šajā tīklā apvienotajām 
iestādēm ir jāizstrādā vadlīnijas par 
veselības aprūpes datu un pakalpojumu 
pārrobežu pieejamību, tostarp atbalstot 
„kopīgus identifikācijas un autentifikācijas 
pasākumus, lai veicinātu datu nodošanu 
pārrobežu veselības aprūpē”. Elektroniskās 
identifikācijas un autentifikācijas 
savstarpēja atzīšana un akceptēšana ir ļoti 
svarīgs faktors, lai pārrobežu veselības 
aprūpes pakalpojumus Eiropas iedzīvotāji 
varētu izmantot praksē. Ja iedzīvotājiem 
ārstēšanās nolūkā jādodas uz citu valsti, tad 
medicīniskajiem datiem jābūt pieejamiem 
valstī, kur notiek ārstniecība. Tādēļ ir 
jāizveido stabila, droša un uzticama 
elektroniskās identifikācijas sistēma, ar ko 
nodrošinātu, ka netiek pārkāpti 
pašreizējie patērētāju un datu aizsardzības 
standarti.

Grozījums Nr. 2
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
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nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā ir iespējams izmantot 
drošas elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas sistēmas.

nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā tiek nodrošināts augsts 
elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas drošības līmenis, 
piemēram, ieviešot dažādus drošības 
līmeņus, kas atbilst konkrētiem 
pakalpojumu veidiem, kuriem 
nodrošināta piekļuve.

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt dažādus drošības līmeņus. Regulas priekšlikumā nav noteikts, kādu veidu 
tiešsaistes pakalpojumus nodrošinās, izmantojot elektroniskās identifikācijas sistēmas.
Piekļuve konfidenciāliem privātiem datiem identifikācijas nolūkos būtu jāsaista ar dažādu 
līmeņu ticamību, kāda vajadzīga, lai saņemtu vispārēju informāciju vai darījumu 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā ir iespējams izmantot 
drošas elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas sistēmas.

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā tiek nodrošināts augsts 
elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas drošības līmenis, 
piemēram, ieviešot dažādus drošības 
līmeņus, kas pielāgoti konkrētiem 
pakalpojumu veidiem, kuriem 
nodrošināta piekļuve.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav paredzēti līdzekļi, ar ko dalībvalstis varētu pārbaudīt paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu tehnisko atbilstību. Līdz ar to Eiropas Savienībā varētu 
izplatīties prasībām neatbilstošas shēmas. Ir apdraudēta vēlamā saskaņošana, kas jāpanāk ar 
šo regulu, jo var tikt apieti dalībvalstu tiesību akti un veicināta izdevīgākas jurisdikcijas 
izvēle.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ikviens elektroniskai identifikācijai 
piemērojams juridisks pasākums 
Savienības līmenī būtu jāizstrādā 
atbilstīgi koncepcijai „visiem pieejams un 
universāls dizains”.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Uzraudzības iestādēm būtu 
jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju 
ar datu aizsardzības iestādēm, lai 
nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji 
pienācīgi pilda tiesību aktus datu 

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

patērētāju aizsardzības jomā. Jo īpaši būtu 
jāapmainās ar informāciju par drošības 
incidentiem un personas datu 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(49) Lai elastīgi un ātri papildinātu dažus 
šajā regulā precīzi noteiktus tehniskos 
aspektus, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
sistēmu sadarbspēju; uzticamības 
sarakstiem; prasībām attiecībā uz 
kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem, to validēšanu un saglabāšanu;
par kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču sertifikāciju atbildīgām 
iestādēm; un kvalificētiem elektroniskā 
zīmoga sertifikātiem; piegādes 
pakalpojumu sadarbspēju. Īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
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kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas 
ierīču sertifikāciju atbildīgām iestādēm;
prasībām attiecībā uz elektronisko zīmogu 
drošības līmeni un kvalificētiem 
elektroniskā zīmoga sertifikātiem; piegādes 
pakalpojumu sadarbspēju. Īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī.

laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un 
elektroniskajiem uzticamības
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai attīstītu digitālo vienoto 
tirgu, garantējot augsta līmeņa drošību 
un nostiprinot paļāvību un uzticību 
drošiem pārrobežu elektroniskajiem 
darījumiem digitālā vidē.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula neskar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu 
(EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām 
(„Roma II”)1, un jo īpaši to tiesību aktu 
piemērošanu, kurus saskaņā ar Regulu 
„Roma II” piemēro ārpuslīgumiskām 
saistībām, kas izriet no neatļautas 
darbības.
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo regulu nepiemēro uzticamības 
pakalpojumiem, kurus izmanto vienīgi 
testēšanas, apmācības vai zinātniskās 
izpētes nolūkos.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) „zīmoga radītājs” ir juridiska persona, 
kas rada elektronisku zīmogu;

19) „zīmoga radītājs” ir subjekts vai 
fiziska, vai juridiska persona, kas rada 
elektronisku zīmogu;

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 27. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27) „elektroniskais dokuments” ir 
dokuments jebkādā elektroniskā formātā;

27) „elektroniskais dokuments” ir atsevišķs 
strukturētu datu kopums jebkādā 
elektroniskā formātā;

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a) „drošības pārkāpums” ir drošības 
incidents, kura rezultātā nosūtītie, 
uzglabātie vai citādi apstrādātie dati tiek 
nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
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nozaudēti, pārveidoti vai neatļauti izpausti 
vai kura rezultātā šādi dati kļūst pieejami.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Produktus, kas atbilst šīs regulas 
nosacījumiem, drīkst laist brīvā apritē 
iekšējā tirgū.

2. Produktus, kas atbilst šīs regulas 
nosacījumiem, laiž brīvā un drošā apritē 
iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Datu apstrāde un aizsardzība

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
izdevējiestādes, validēšanas pakalpojumu 
sniedzēji, pārbaudītāji un uzraudzības 
iestādes, apstrādājot personas datus, 
nodrošina, ka dati tiek apstrādāti taisnīgi 
un likumīgi saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šādā apstrādē 
izmanto tikai to datu minimumu, kas 
vajadzīgs, lai izsniegtu un uzturētu e-ID 
vai sertifikātu, validētu elektronisko 
autentifikāciju vai sniegtu uzticamības 
pakalpojumu.
2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji, 
izdevējiestādes un validēšanas 
pakalpojumu sniedzēji garantē to datu 
konfidencialitāti un integritāti, kas 
attiecas uz personu, kurai izsniedz e-ID 
vai sniedz pakalpojumu.
3. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem piešķirtas 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
izdevējiestādēm elektroniskās 
autentifikācijas līdzekļos īpašnieka vārda 
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vietā vai papildus tam norādīt 
pseidonīmu, kā arī neliedz uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem elektroniskā 
paraksta sertifikātos parakstītāja vārda 
vietā norādīt pseidonīmu.
4. Validēšanas pakalpojumu sniedzēji
nevāc vai nesaglabā datus, kas pārsniedz 
validācijas procesam vajadzīgo datu 
apjomu. Validēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nesistematizē parakstītājus, 
pārbaudītājus vai jebkādus citus klientus. 
Nolūkā konstatēt krāpšanu vai ielaušanos 
reģistrācijas datnes drīkst uzglabāt, taču 
ne ilgāk kā 90 dienas.
5. Ar sniegto pakalpojumu saistītos 
dokumentus vai informāciju kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji glabā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pēc tam, 
kad kvalificēto uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji ir izbeiguši savu darbību, tie šos 
dokumentus un datus nodod glabāšanā 
uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants
Piekļuves tiesības un informācija 

uzticamības pakalpojumu lietotājam
Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
lietotājiem sniedz informāciju par 
lietotāju personas datu vākšanu, pārraidi 
un glabāšanu, kā arī informāciju par 
ieviesto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savstarpējā atzīšana un akceptēšana Elektroniskās identifikācijas līdzekļu
savstarpējā atzīšana

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) elektroniskās identifikācijas 
līdzekļiem ir integrēti drošības līmeņi, kas 
pielāgoti atbilstoši to pakalpojumu 
veidiem, kuriem ar šiem līdzekļiem tiek 
nodrošināta piekļuve;

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt dažādus drošības līmeņus. Šajā priekšlikumā nav precizēti tiešsaistes 
pakalpojumu veidi, kuriem piekļūst ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Piekļuve 
konfidenciāliem privātiem datiem identifikācijas nolūkos būtu jāsaista ar dažādu līmeņu 
ticamību, kāda vajadzīga, lai saņemtu vispārēju informāciju. Identitātes konstatēšanai 
vajadzētu būt procesam, kura mērķis ir nodrošināt pienācīgu drošības līmeni atbilstīgi tam 
pakalpojumu veidam, kuram iedzīvotāji piekļūst.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju, lai 
ikviens pārbaudītājs, kurš reģistrēts ārpus 
attiecīgās dalībvalsts teritorijas, varētu 
validēt elektroniskā formātā saņemtos 
personas identifikācijas datus. Ja piekļūst 
publiskā sektora iestādes sniegtam 
tiešsaistes pakalpojumam, šādu 
autentifikāciju nodrošina bez maksas.
Dalībvalstis lieki neizvirza īpašas tehniskas 
prasības tiem pārbaudītājiem, kas plāno 
veikt šādu autentifikāciju.

Pamatojums

Personas identifikācijas datu nepārprotama sasaistīšana ar konkrētajām personām prasītu 
ļoti augsta līmeņa (vismaz 4. līmeņa) iepriekšējās darbības pārbaudi, kas neatbilst dažādu 
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drošības līmeņu izmantošanai. Datu sasaistīšanas noteiktības līmeņa pamatā vajadzētu būt 
attiecīgajam drošības līmenim. Šim līmenim vienmēr jābūt minimālajam drošības līmenim, 
kāds prasīts nolūkā aizsargāt pārbaudītāja intereses. Šajā ziņā ir būtiski ievērot datu 
minimizācijas principu.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – no a apakšpunktam līdz c apakšpunktam

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Paziņotāja dalībvalsts Komisijai nosūta 
turpmāk minēto informāciju un bez liekas 
kavēšanās jebkādas turpmākas izmaiņas, 
kas attiecas uz:

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu, ietverot tās identitātes 
drošuma līmeņus;

(b) par paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgajām
iestādēm;

(b) par paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgo iestādi vai
iestādēm;

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

(c) informāciju par subjektu vai subjektiem 
kuri veic personas identifikācijas datu 
pārbaudi;

Pamatojums

Šīs izmaiņas papildina tās, kuras izdarītas citos pantos par e-ID, un vēlreiz norāda, ka 
formulējums „nepārprotama piešķiršana” neatbilst drošības līmeņiem.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu, ietverot drošības 
līmeņus, kas atbilst to pakalpojumu 
veidiem, kuriem tiek nodrošināta 
piekļuve;
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Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) autentifikācijas iespējas aprakstu; (d) autentifikācijas iespējas aprakstu, 
ņemot vērā dažādos drošības līmeņus, 
kādi nepieciešami piekļuvei;

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pilnvaras noteikt nosacījumus un procedūras saistībā ar paziņošanu pārsniedz ierosinātās 
regulas īstenošanu un līdz ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar LESD 291. pantā 
noteiktajām īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācija Koordinācija un sadarbspēja

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt tehnisko sadarbspēju, ir jābūt tehnoloģijas ziņā 
neitrāliem, lai, dalībvalstīm izstrādājot savu elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas 
shēmu, tiktu ievērota katras dalībvalsts individuālā izvēle.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja, ņemot vērā tehnoloģisko 
priekšpārbaudi, kas dalībvalstīm ir jāveic 
saskaņā ar 1. punktā minētajiem 
sadarbības pasākumiem, neitralitātes un 
sadarbspējas ziņā elektroniskās 
identifikācijas shēma ir atzīta par 
nepieņemamu, tad 5. pantā minētās 
savstarpējās atzīšanas nolūkā šī shēma 
nav paziņojama saskaņā ar 7. pantu.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
8. pants – 1.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Sadarbspējas modelis būs galvenais elements, kas nodrošinās šīs regulas sekmīgu īstenošanu.
Ir vajadzīgas padziļinātas diskusijas starp dalībvalstīm, lai noteiktu, kas ir jāiekļauj šajā 
modelī un kā tas darbosies.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu leģislatīvajos aktos ir konkrēti jānosaka pilnvaru deleģēšanas 
mērķi, saturs, apjoms un ilgums. Ar šo grozījumu deleģējumam tiek nodrošināta vajadzīgā 
skaidrība.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 

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

fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies 15. panta 1. punktā minēto 
saistību neizpildes dēļ.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula neskar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu 
(EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām 
(„Roma II”)1, un jo īpaši to tiesību aktu 
piemērošanu, kurus saskaņā ar Regulu 
„Roma II” piemēro ārpuslīgumiskām 
saistībām, kas izriet no neatļautas 
darbības.
__________________
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 11. jūlija Regula (EK) 
Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām 
(„Roma II”), OV L 199, 31.7.2007., 
40. lpp.
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Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Datu apstrāde un aizsardzība

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

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, izņemot 
gadījumus, kad to tehniski nav iespējams 
realizēt.
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Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija izveido un piešķir uzticības 
zīmi, ar ko atšķirt personām ar invaliditāti 
pieejamus produktus un pakalpojumus.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
12. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b ES standartu organizācijas ir 
atbildīgas par personām ar invaliditāti 
pieejamo produktu un pakalpojumu 
novērtēšanas kritēriju izstrādi.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešķir 
visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas savu 
uzdevumu izpildē. Dalībvalstis paziņo 
Komisijai to attiecīgo uzraudzības iestāžu 
nosaukumus un adreses, ko tās ir 
izraudzījušās.

Pamatojums

Pārstrukturējums skaidrības dēļ: 1. punkts attiecas uz uzraudzības iestāžu izraudzīšanos.
Noteikums pārvietots no 4. punkta, jo tas attiecas uz šo pašu jautājumu.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz konkrētiem uzraudzības 
līdzekļiem Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Prasība gada pārskatu iesniegt arī dalībvalstīm rada nevajadzīgu slogu.
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Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar 290. pantu ar leģislatīvu aktu Komisijai var dot pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus. Ierosinātais deleģējums pārsniegtu pilnvaras papildināt vai grozīt piedāvātās 
regulas nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AD\941521LV.doc 25/38 PE510.497v03-00

LV

Pamatojums

Pilnvaras noteikt nosacījumus un procedūras saistībā ar ziņojumu pārsniedz ierosinātās 
regulas īstenošanu un līdz ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar LESD 291. pantā 
noteiktajām īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi un viena otrai 
iespējami īsākā laikā sniegtu attiecīgo 
informāciju un savstarpēju palīdzību, 
tādējādi panākot 13. pantā minēto 
pasākumu konsekventu īstenošanu.
Savstarpējā palīdzība it īpaši ietver 
informācijas pieprasījumus un uzraudzības 
pasākumus, piemēram, pieprasījumus veikt 
ar drošības revīziju saistītas pārbaudes, kā 
minēts 15., 16. un 17. pantā.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Pilnvaras noteikt tos formātus un procedūras, kas jāievēro saistībā ar savstarpējo palīdzību, 
pārsniedz ierosinātās regulas īstenošanu un līdz ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar 
LESD 291. pantā noteiktajām īstenošanas pilnvarām.
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Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar ikvienu 
šādu pasākumu nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus. Jo 
īpaši veic pasākumus, lai novērstu un 
mazinātu drošības incidentu ietekmi un 
informētu ieinteresētās personas par 
jebkura incidenta negatīvo ietekmi.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pastāv iespēja, ka drošības 
pārkāpums nelabvēlīgi ietekmēs 
uzticamības pakalpojumu lietotāju, 
uzraudzības iestāde, lieki nekavējoties, 
par drošības pārkāpumu informē 
uzticamības pakalpojumu lietotājus, lai tie 
varētu veikt vajadzīgos drošības 
pasākumus.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Pamatojums

Saskaņā ar 290. pantu ar leģislatīvu aktu Komisijai var dot pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus. Ierosinātais deleģējums pārsniegtu pilnvaras papildināt vai grozīt piedāvātās 
regulas nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pilnvaras noteikt nosacījumus un procedūras, tostarp termiņus, pārsniedz ierosinātās regulas 
īstenošanu un līdz ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar LESD 291. pantā noteiktajām 
īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar 290. pantu ar leģislatīvu aktu Komisijai var dot pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus. Ierosinātais deleģējums pārsniegtu pilnvaras papildināt vai grozīt piedāvātās 
regulas nebūtiskus elementus.
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Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pilnvaras noteikt nosacījumus un procedūras pārsniedz ierosinātās regulas īstenošanu un līdz 
ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar LESD 291. pantā noteiktajām īstenošanas 
pilnvarām.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā.
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad 
saskaņā ar 3. punktā minēto pārbaudi ir 
saņemti pozitīvi rezultāti.

Pamatojums

Būtu pārsteidzīgi ļaut kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem sākt kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniegšanu tūlīt pēc tam, kad tie uzraudzības iestādei ir iesnieguši 
paziņojumu un drošības revīzijas ziņojumu. Kvalificēto uzticamības pakalpojumu sniegšanu 
drīkstētu sākt tikai tie kvalificētie uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kuri atbilst šīs regulas 
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prasībām.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pilnvaras noteikt nosacījumus un procedūras, tostarp termiņus, pārsniedz ierosinātās regulas 
īstenošanu un līdz ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar LESD 291. pantā noteiktajām 
īstenošanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido, atjaunina un 
publicē uzticamības sarakstus, kur sniegta 
informācija par kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ietilpst 
attiecīgās dalībvalsts kompetencē, kā arī 

1. Katra dalībvalsts izveido, atjaunina un 
publicē uzticamības sarakstus, kur sniegta 
informācija par 17. pantā minētajiem 
kvalificētajiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri ietilpst attiecīgās 
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informācija par to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem.

dalībvalsts atbildības jomā, ietverot 
informāciju, pēc kuras iespējams 
identificēt kvalificētos uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, un norādot šo 
sniedzēju kvalifikācijas statusu, kā arī 
informācija par to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) attiecībā uz risku sakarā ar atbildību 
par zaudējumiem, kā tas minēts 8. panta 
2. punktā, uztur pietiekamus finanšu 
resursus vai iegūst piemērotu atbildības 
apdrošināšanu;

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildus precizē informāciju, kāda vajadzīga, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji zinātu viņiem izvirzītās prasības.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) pirms iesaistīšanās līgumsaistībās 
informē personu, kura vēlas izmantot 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus, par 
noteikumiem attiecībā uz minētā 
pakalpojuma izmantošanu, ietverot 
jebkurus tā izmantošanas ierobežojumus;

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildus precizē informāciju, kāda vajadzīga, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji zinātu viņiem izvirzītās prasības.
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Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tam piekrīt persona, uz 
kuru attiecas izsniegtie dati,

– ierakstus un izmaiņas varētu izdarīt tikai 
pilnvarotas personas,

– glabāto datu ierakstus un izmaiņas 
varētu izdarīt tikai pilnvarotas personas,

– varētu pārbaudīt informācijas
autentiskumu;

– varētu pārbaudīt datu autentiskumu;

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildus precizē informāciju, kāda vajadzīga, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji zinātu viņiem izvirzītās prasības.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veic pasākumus pret datu viltošanu un 
zādzību;

(f) veic piemērotus pasākumus pret datu 
viltošanu un zādzību;

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildus precizē informāciju, kāda vajadzīga, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji zinātu viņiem izvirzītās prasības.

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz attiecīgu laikposmu reģistrē visu 
attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 

(g) uz attiecīgu laikposmu, tostarp pēc 
tam, kad kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis 
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izsniegtajiem un saņemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēļ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Šādu reģistrāciju var veikt 
elektroniski;

darbību, reģistrē un nodrošina pieejamu 
visu attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem un saņemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēļ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Šādu reģistrāciju var veikt 
elektroniski;

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildus precizē informāciju, kāda vajadzīga, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji zinātu viņiem izvirzītās prasības.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) ja kvalificētais uzticamības 
pakalpojums ietver kvalificēto sertifikātu 
izsniegšanu, izveido un atjaunina 
sertifikātu datubāzi.

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildus precizē informāciju, kāda vajadzīga, lai uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji zinātu viņiem izvirzītās prasības.

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā paraksta 
4. punktā minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar 290. pantu ar leģislatīvu aktu Komisijai var dot pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus. Ierosinātais deleģējums pārsniegtu pilnvaras papildināt vai grozīt piedāvātās 
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regulas nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām I pielikumā 
noteiktajām prasībām.

4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām I pielikumā 
noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu 
nepieciešamo pielāgošanos tehnoloģijas 
attīstībai.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu leģislatīvajos aktos ir konkrēti jānosaka pilnvaru deleģēšanas 
mērķi, saturs, apjoms un ilgums. Ar šo grozījumu deleģējumam tiek nodrošināta vajadzīgā 
skaidrība.

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz tādu īpašu kritēriju izstrādi, 
kuri jāievēro izraudzītajām iestādēm, kas 
minētas 1. punktā.

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz tādu īpašu kritēriju izstrādi, 
kuri 1. punktā minētās sertificēšanas 
nolūkā ir jāievēro izraudzītajām iestādēm, 
kas minētas 1. punktā.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu leģislatīvajos aktos ir konkrēti jānosaka pilnvaru deleģēšanas 
mērķi, saturs, apjoms un ilgums. Ar šo grozījumu deleģējumam tiek nodrošināta vajadzīgā 
skaidrība.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pilnvaras noteikt nosacījumus un procedūras pārsniedz ierosinātās regulas īstenošanu un līdz 
ar to nebūtu jāuztic Komisijai saskaņā ar LESD 291. pantā noteiktajām īstenošanas 
pilnvarām.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 1. punktā 
noteiktajām prasībām.

2. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 1. punktā 
noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu 
nepieciešamo pielāgošanos tehnoloģijas 
attīstībai.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu leģislatīvajos aktos ir konkrēti jānosaka pilnvaru deleģēšanas 
mērķi, saturs, apjoms un ilgums. Ar šo grozījumu deleģējumam tiek nodrošināta vajadzīgā 
skaidrība.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 1. punktā 
noteiktajām prasībām.

2. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 1. punktā 
noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu 
nepieciešamo pielāgošanos tehnoloģijas 
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attīstībai.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu leģislatīvajos aktos ir konkrēti jānosaka pilnvaru deleģēšanas 
mērķi, saturs, apjoms un ilgums. Ar šo grozījumu deleģējumam tiek nodrošināta vajadzīgā 
skaidrība.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā zīmoga 4. punktā 
minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
III pielikumā noteiktajām prasībām.

4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
III pielikumā noteiktajām prasībām, lai 
nodrošinātu nepieciešamo pielāgošanos 
tehnoloģijas attīstībai.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu leģislatīvajos aktos ir konkrēti jānosaka pilnvaru deleģēšanas 
mērķi, saturs, apjoms un ilgums. Ar šo grozījumu deleģējumam tiek nodrošināta vajadzīgā 
skaidrība.

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā,
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā,
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
18. panta 5. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 29. panta 4. punktā, 
30. panta 2. punktā, 31. pantā, 35. panta 
3. punktā un 37. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā,
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8. panta 3. punktā, 
18. panta 5. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 29. panta 4. punktā, 
30. panta 2. punktā, 31. pantā, 35. panta 
3. punktā un 37. panta 3. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 13. panta 5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 18. panta 
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5. punktu, 15. panta 5. punktu, 16. panta 
5. punktu, 18. panta 5. punktu, 20. panta 
6. punktu, 21. panta 4. punktu, 23. panta 
3. punktu, 25. panta 2. punktu, 27. panta 
2. punktu, 28. panta 6. punktu, 29. panta 
4. punktu, 30. panta 2. punktu, 31. pantu, 
35. panta 3. punktu un 37. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. punktu, 21. panta 4. punktu, 23. panta 
3. punktu, 25. panta 2. punktu, 27. panta 
2. punktu, 29. panta 4. punktu, 30. panta 
2. punktu, 31. pantu, 35. panta 3. punktu un 
37. panta 3. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu, jo īpaši nolūkā sasniegt šīs 
regulas mērķi, proti, attīstīt vienoto 
digitālo tirgu, nostiprinot paļāvību un 
uzticību drošiem pārrobežu 
elektroniskajiem darījumiem. Ziņojumā 
cita starpā ņem vērā tirgus attīstības 
tendences kā arī juridiskās un 
tehnoloģiskās attīstības tendences.
Vajadzības gadījumā kopā ar šo ziņojumu 
iesniedz atbilstīgus tiesību aktu 
priekšlikumus. Pirmo ziņojumu iesniedz 
ne vēlāk kā divus gadus pēc regulas 
stāšanās spēkā. Turpmākos ziņojumus 
iesniedz reizi četros gados.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko 
darījumu veikšanai iekšējā tirgū
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