
AD\942897LT.doc PE504.331v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2012/0146(COD)

9.7.2013

NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

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

Nuomonės referentas: Jens Rohde



PE504.331v02-00 2/31 AD\942897LT.doc

LT

PA_Legam



AD\942897LT.doc 3/31 PE504.331v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama apibrėžti nuostatas dėl elektroninės atpažinties 
schemų, apie kurias pranešama, taip pat elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų 
tarpusavio pripažinimo siekiant vystyti skaitmeninę vidaus rinką. Taigi pasiūlymu išplečiamas
dabartinis teisinis pagrindas – Direktyva 1999/93/EB dėl elektroninių parašų.

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama, kad problemos, susijusios 
su šiuo metu galiojančia direktyva, būtų sprendžiamos ne tik stiprinant teisinį pagrindą, bet ir 
užtikrinant vis daugiau teisinio tikrumo. Taigi pranešėjas pritaria tam, kad pasirinktas 
reglamentas, o ne direktyva.

Pranešėjo nuomone, reglamentas yra labai reikalingas pirmas žingsnis į gerai veikiančios 
vidaus skaitmeninės rinkos vystymą: dėl to įmonėms ir vartotojams bus daug lengviau spręsti 
su elektroniniais tarpvalstybiniais sandoriais susijusius klausimus ir didinti 
pasitikėjimą / labiau pasitikėti elektroniniais sandoriais.

Pranešėjas remia Komisijos pastangas derinti skirtingose valstybėse narėse daugeliu atveju 
skirtingą elektroninės atpažinties schemų naudojimą ir stiprų tarpusavio pripažinimo 
mechanizmą.

Tačiau reglamente nepateiktas modelis, pagal kurį remiantis turima patirtimi būtų užtikrintas 
tinkamo lygio saugumas.

Todėl pranešėjas siūlo reglamentu įvesti ir apibrėžti saugumo lygius siekiant išaiškinti visas 
dviprasmybes ir užtikrinti, kad reglamentą būtų galima taikyti praktiškai. Dėl to atitinkamai 
išbraukta nemažai deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.

Kita saugumo problema susijusi su patikimumo užtikrinimo paslaugomis. Šiuo klausimu 
pranešėjas laikosi nuomonės, kad turėtų būti aišku, ar patikimame sąraše pateiktos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos jau patvirtintos, ar tebelaukiama, kol bus patvirtinta jų 
atitiktis.

Kalbant apie elektroninės atpažinties schemas ir patikimumo užtikrinimo paslaugas, siūlomais 
pakeitimais siekiama, kad taikant priežiūros mechanizmą būtų apriboti nereikalingi 
biurokratiniai formalumai ir palengvinta valstybėms narėms ir įmonėms tenkanti našta, taip 
pat kad būtų užtikrinta aiški ir nuosekli koordinavimo priemonė.

Pagaliau remiantis pakeitimais sprendžiamas atsakomybės klausimas, kuris Komisijos 
pasiūlyme apibrėžtas pernelyg plačiai, o dėl to toliau vystant skaitmeninę sritį gali atsirasti 
neplanuotų kliūčių.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į technologijų pažangos 
tempą, šiame reglamente turėtų būti 
įtvirtintas palankumo naujovių diegimui 
principas;

(20) atsižvelgiant į technologijų pažangos 
tempą, šiame reglamente turėtų būti 
įtvirtintas palankumo naujovių diegimui 
principas, tačiau jį įgyvendinant ypatingas 
dėmesys visada turėtų būti skiriamas 
vartotojams ir jų interesams;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus 
institucijų interneto svetainių 
prieinamumo (COM(2012) 0721).
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) elektroninės atpažinties schemos 
turėtų atitikti 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo1, kuria 
reglamentuojamas asmens duomenų 
tvarkymas, valstybėse narėse atliekamas 
įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint 
kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms, pirmiausia valstybių narių 
paskirtoms nepriklausomoms viešosioms 
institucijoms;
__________________
11995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo 
(OL L 281, 1995 11 23, p. 31). 

Pakeitimas 4
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 valstybėse narėse 
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;
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Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, jog, norint, kad būtų užtikrintas suderinimas skaitmeninėje 
srityje, valstybės narės turi bendradarbiauti.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad Komisija ir valstybės narės galėtų 
įvertinti šiuo reglamentu sukurto 
pranešimų apie pažeidimus mechanizmo 
veiksmingumą, turėtų būti reikalaujama, 
kad priežiūros įstaigos teiktų Komisijai ir
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrai (ENISA) informacijos
suvestines;

(30) kad Komisija ir valstybės narės galėtų 
įvertinti šiuo reglamentu sukurto 
pranešimų apie pažeidimus mechanizmo 
veiksmingumą, turėtų būti reikalaujama, 
kad priežiūros įstaigos teiktų Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai 
(ENISA) informacijos suvestines;

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, būtina informuoti tik vieną informacinį punktą.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

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 

Išbraukta.
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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;

Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad tai turi būti atlikta prieš įsigaliojant reglamentui ir 
neturėtų būti palikta apibrėžti deleguotaisiais aktais (žr. tolesnį pakeitimą). Dėl to ši 
konstatuojamoji dalis nebūtina.

Pakeitimas 7

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 kurio subjekto, 
fizinių arba juridinių asmenų atpažinties 
priemones, kurioms taikoma elektroninės 
atpažinties schema, apie kurią pranešė kita 
valstybė narė.

Pakeitimas 8

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 
patvirtinimo ir patikrinimo, elektroninių 
laiko žymų, elektroninių dokumentų, 
elektroninių pristatymo paslaugų ir 
svetainių tapatumo nustatymo teisinė 
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sistema.

Pakeitimas 9
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, jų atsakomybe arba joms 
prižiūrint.

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, valstybės narės turėtų turėti galimybę pavesti su elektronine atpažintimi 
susijusią veiklą trečiosioms šalims, kurias valstybės narės tik prižiūrėtų.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje 
įsisteigusiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams.

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad reglamente keliami du skirtingi klausimai.

Pakeitimas 11

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, 
fizinis arba juridinis asmuo ar jų 
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slapyvardis, naudojimo procesas;

Pakeitimas 12

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 13

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 subjekto, fizinio arba juridinio 
asmens elektroninio parašo ar spaudo 
patvirtinimo duomenys atitinkamai 
susiejami su sertifikatu ir kuriuo 
patvirtinama, kai tai yra to asmens 
duomenys;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) patikimumo užtikrinimo paslauga –
elektroninė paslauga, kuria kuriami, 
patikrinami, tvirtinami, tvarkomi ir 
saugomi elektroniniai parašai, elektroniniai 

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

elektroniniai spaudai, elektroninės laiko 
žymos, elektroniniai dokumentai, 
elektroninio pristatymo paslaugos, 
svetainių tapatumo nustatymo priemonės ir 
elektroniniai sertifikatai, įskaitant 
elektroninių parašų ir elektroninių spaudų 
sertifikatus;

Pakeitimas 15

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, fizinis arba juridinis 
asmuo, teikiantis vieną arba daugiau 
patikimumo užtikrinimo paslaugų;

Pakeitimas 16
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 ar fizinis asmuo, kuris sukuria 
elektroninį spaudą;

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) asmens duomenų naudojimo 
pažeidimas – netyčinis arba neteisėtas 
perduotų, saugomų ar kitokiu būdu 
tvarkomų duomenų sunaikinimas, 
praradimas, pakeitimas, atskleidimas arba 
prieiga prie jų negavus leidimo;
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Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, valstybės narės turėtų turėti galimybę pavesti su elektronine atpažintimi 
susijusią veiklą trečiosioms šalims, kurias valstybės narės tik prižiūrėtų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pranešančioji valstybė narė užtikrina, 
kad asmens atpažinties duomenys būtų 
vienareikšmiškai susieti su fiziniu arba 
juridiniu asmeniu, nurodytu 3 straipsnio 
1 punkte;

c) pranešančioji valstybė narė užtikrina, 
kad asmens atpažinties duomenys būtų 
vienareikšmiškai susieti su subjektu, 
fiziniu arba juridiniu asmeniu, nurodytu 
3 straipsnio 1 punkte;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pranešančioji valstybė narė prisiima 
atsakomybę už:

e) kai su atpažintimi susijusios veiklos 
vykdytojas negali pagrįsti, kad savo veiklą 
vykdė neaplaidžiai, su atpažintimi 
susijusios veiklos vykdytojas prisiima 
atsakomybę už:
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Pagrindimas

Pranešėjo manymu, valstybės narės, siekdamos užtikrinti konkurenciją, turėtų turėti galimybę 
pavesti su elektronine atpažintimi susijusią veiklą trečiosioms šalims.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pranešančioji valstybė narė prisiima 
atsakomybę už tai, kad remiantis šiuo 
reglamentu būtų parengta su atpažintimi 
susijusios veiklos vykdytojo priežiūros 
sistema ir apibrėžtos priežiūros ir 
atskaitomybės nuostatos.

Pagrindimas

Pranešėjas pripažįsta, kad, norint užtikrinti valstybių tarpusavio pripažinimą, valstybėms 
narėms būtina griežta su atpažintimi susijusios veiklos vykdytojų kontrolė.

Pakeitimas 22
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, įskaitant 
saugumo lygį, aprašą;

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, siekiant užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą, į sąveikos modelį būtina 
įtraukti saugumo lygį.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

1. Asmens duomenys tvarkomi naudojant 
elektroninės atpažinties schemas, kaip 
nustatyta pagal Direktyvą 95/46/EB.
2. Toks tvarkymas teisingas, teisėtas ir 
griežtai ribojamas mažiausiu duomenų 
kiekiu, kuris būtinas sertifikatui išduoti ir 
išsaugoti arba elektroninės atpažinties 
paslaugai teikti.
3. Asmens duomenys laikomi taip, kad 
duomenų subjektų tapatybę būtų galima 
nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tikslais, 
kuriais asmens duomenys tvarkomi.
4. Elektroninės atpažinties schemomis 
užtikrinamas su asmeniu, kuriam 
teikiama patikimumo užtikrinimo 
paslauga, susijusių duomenų 
konfidencialumas ir vientisumas.
5. Nedarydamos įtakos teisiniam 
poveikiui, kuris pagal nacionalinę teisę 
daromas slapyvardžiams, valstybės narės 
nedraudžia elektroninės atpažinties 
sertifikatuose vietoj pasirašančiojo vardo 
nurodyti slapyvardį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 

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

nurodytoji schema, sąveikumą ir 
technologinį neutralumą ir padidintų jų 
saugumą.

Pagrindimas

Elektroninės atpažinties reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo naudojimo priemonių ir 
turėtų būti neutralus esamų bei būsimų atpažinties technologijų požiūriu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 
būtinas sąlygas siekdama palengvinti 
1 dalyje minėtą valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas 
aukšto lygio pasitikėjimas ir pavojaus lygį 
atitinkantis saugumas. Šiais įgyvendinimo 
aktais pirmiausia reglamentuojamas 
keitimasis informacija, kvalifikacija ir 
geriausiąja patirtimi elektroninės 
atpažinties schemų srityje, elektroninės 
atpažinties schemų, apie kurias pranešta, 
tarpusavio vertinimas ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų vykdoma 
elektroninės atpažinties sektoriaus 
aktualios pažangos analizė. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

2. Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
sąveikumo pagrindą, siekdama palengvinti 
1 dalyje minėtą valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas 
aukšto lygio pasitikėjimas ir pavojaus lygį 
atitinkantis saugumas. Šiais įgyvendinimo 
aktais pirmiausia reglamentuojamas 
keitimasis informacija, kvalifikacija ir 
geriausiąja patirtimi elektroninės 
atpažinties schemų srityje, elektroninės 
atpažinties schemų, apie kurias pranešta, 
tarpusavio vertinimas ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų vykdoma 
elektroninės atpažinties sektoriaus 
aktualios pažangos analizė. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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kuriais, nustatant būtinuosius techninius 
reikalavimus, būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos užtikrinti elektroninės atpažinties 
priemonių tarpvalstybinį sąveikumą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Elektroninės atpažinties schemoms 

taikytini saugumo reikalavimai
1. Taikant elektroninės atpažinties 
schemas imamasi tinkamų techninių ir 
organizacinių priemonių, skirtų pagal jas 
numatytų elektroninės atpažinties būdų 
saugumui gresiančio pavojaus rizikai 
valdyti. Atsižvelgiant į didžiausias 
naujoves, 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 informuotos apie bet kokių incidentų 
padarytą žalą.
Taikant elektroninės atpažinties schemas, 
po incidento priežiūros įstaigai 
pateikiama saugumo audito ataskaita, 
parengta pripažintos nepriklausomos 
įstaigos, siekiant patvirtinti, kad buvo 
imtasi reikiamų saugumo priemonių.
2. Taikant elektroninės atpažinties 
schemas be reikalo nedelsiant ir, jei 
įmanoma, per 24 valandas po to, kai apie 
tai sužinoma, kompetentingai priežiūros 
įstaigai, informacijos saugumo klausimais 
kompetentingai nacionalinei įstaigai ir 
kitoms suinteresuotosioms trečiosioms 
šalims, pvz., duomenų apsaugos 
institucijoms, pranešama apie bet kokius 
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asmens duomenų naudojimo pažeidimus, 
darančius didelį poveikį elektroninės 
atpažinties schemai ir joje laikomiems 
asmens duomenims.
Prireikus – pirmiausia, jei asmens 
duomenų naudojimo pažeidimas susijęs 
su dviem arba daugiau valstybių narių –
kompetentinga priežiūros įstaiga 
informuoja kitų valstybių narių priežiūros 
įstaigas. 
Kompetentinga priežiūros įstaiga, 
nustačiusi, kad informacijos apie 
pažeidimą atskleidimas svarbus 
visuomenei, taip pat gali informuoti 
visuomenę arba pareikalauti, kad tai 
padarytų elektroninės atpažinties schemos 
naudotojas.
3. Kiekvienos valstybės narės priežiūros 
įstaiga kartą per metus pateikia ENISA iš 
elektroninės atpažinties schemų 
naudotojų gautų pranešimų apie 
pažeidimus suvestinę.
4. Kad įgyvendintų 1 ir 2 dalių nuostatas, 
kompetentinga priežiūros įstaiga 
įgaliojama teikti privalomus nurodymus 
elektroninės atpažinties paslaugos 
teikėjams.
5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžtos 1 dalyje 
nurodytos priemonės.
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.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis
Elektroninės atpažinties schemų 

naudotojų teisė į informaciją ir prieigą
Taikant elektroninės atpažinties schemas 
duomenų subjektams teikiama 
informacija, susijusi su jų duomenų 
rinkimu, perdavimu ir saugojimu, taip pat 
jiems užtikrinami prieigos prie savo 
duomenų būdai, kaip nustatyta Direktyvos 
95/46/EB 10 straipsnyje.

Pakeitimas 29
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 pagal nacionalinę teisę atsakingas 
už bet kokią 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.

Pagrindimas

Pranešėjo manymu, atsakomybė apibrėžta pernelyg plačiai.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 teikti 
patikimumo užtikrinimo paslaugą.

2. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos renka ir 
tvarko asmens duomenis pagal Direktyvą 
95/46/EB. Šis rinkimas ir tvarkymas 
griežtai ribojamas mažiausiu asmens 
duomenų kiekiu, kurio reikia tam, kad būtų 
galima išduoti arba prižiūrėti sertifikatą 
arba teikti patikimumo užtikrinimo 
paslaugą.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas negali užtikrinti vartotojo 
pateiktos informacijos vientisumo – jis gali tik apsaugoti pateiktą informaciją.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Patikimumo užtikrinimo paslaugų 

naudotojų teisė į informaciją ir prieigą
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Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
teikia duomenų subjektams informaciją, 
susijusią su jų duomenų rinkimu, 
perdavimu ir saugojimu, taip pat užtikrina 
prieigos prie jų duomenų būdus, kaip 
nustatyta pagal Direktyvos 95/46/EB 
10 straipsnį.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Duomenų apsaugos institucijų 

bendradarbiavimas
Valstybės narės užtikrina, kad 
13 straipsnyje nurodytos priežiūros 
įstaigos bendradarbiautų su valstybių 
narių duomenų apsaugos institucijomis, 
paskirtomis pagal Direktyvos 95/46/EB 
28 straipsnį – taip jos turėtų užtikrinti 
pagal Direktyvą 95/46/EB priimtų 
nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių 
laikymąsi.
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Pakeitimas 36
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.

5. Komisija įgaliojama pagal 39 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų 
nustatytos 2 dalyje nurodytų funkcijų 
vykdymo procedūros.

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, siekiant aiškumo 13 straipsnio 5 dalyje deleguotuosius aktus būtina 
pakeisti įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamas 16 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, kiekvienas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas gali
priežiūros įstaigai pateikti saugumo 
patikrinimo, kurį atliko pripažinta 
nepriklausoma įstaiga, ataskaitą, kad 
patvirtintų, jog buvo imtasi reikiamų 
saugumo priemonių.

Nepažeisdamas 16 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, kiekvienas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas priežiūros 
įstaigai pateikia saugumo patikrinimo, kurį 
po incidento atliko pripažinta 
nepriklausoma įstaiga, ataskaitą, kad 
patvirtintų, jog buvo imtasi reikiamų 
saugumo priemonių.

Pagrindimas

Pranešėjas įsitikinęs, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas po incidento turėtų būti 
įpareigotas atlikti auditą, kad ateityje išvengtų tokios pat klaidos.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kompetentinga priežiūros įstaiga, 
nustačiusi, kad pažeidimo paskelbimas yra 
svarbus visuomenei, taip pat gali 
informuoti visuomenę arba pareikalauti, 
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padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

kad tai padarytų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas.

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas nuosekliai atsižvelgiant į 15 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros įstaiga kartą per metus 
pateikia ENISA ir Komisijai iš patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų gautų 
pranešimų apie pažeidimus suvestinę.

3. Kiekvienos valstybės narės priežiūros
įstaiga kartą per metus pateikia ENISA iš 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
gautų pranešimų apie pažeidimus 
suvestinę.

Pagrindimas

Pranešėjas nemano, kad priežiūros įstaigoms būtina informuoti daugiau negu vieną 
informacinį punktą.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai kartą per metus tikrinami 
pripažintos nepriklausomos įstaigos, 
siekiant patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir priežiūros 
įstaigai pateikia parengtą saugumo 
patikrinimo ataskaitą.

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai kas dvejus metus savo 
sąskaita tikrinami pripažintos 
nepriklausomos įstaigos, siekiant 
patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir kompetentingai 
priežiūros įstaigai pateikia parengtą 
saugumo patikrinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Pranešėjas nemano, kad būtina tikrinti kasmet, jei kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas anksčiau yra įrodęs, jog laikosi šio reglamento, nes tikrinimas trunka ilgai 
ir tai brangi priemonė.
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Pakeitimas 41
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.

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 ir laukiama, kol 
priežiūros įstaiga patvirtins jų atitiktį.

Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad turi būti aišku, ar patikimumo užtikrinimo paslaugos buvo 
patvirtintos, ar dėl saugumo priežasčių tebelaukiama, kol bus patvirtinta jų atitiktis.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaiga, priėjusi teigiamų 
patikrinimo išvadų, ne vėliau kaip per 
mėnesį nuo pranešimo pateikimo pagal 
1 dalį patikimuose sąrašuose nurodo 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų kvalifikacijos 
statusą ir jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

Priežiūros įstaiga, priėjusi teigiamų 
patikrinimo išvadų, ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo pranešimo pateikimo pagal 
1 dalį patikimuose sąrašuose nurodo 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų kvalifikacijos 
statusą ir jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

Pagrindimas

Mėnuo nėra tikslus laikotarpis, kadangi jo trukmė gali skirtis daugiau negu 3 dienomis.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, be reikalo nedelsdamos, 3. Valstybės narės, be reikalo nedelsdamos, 
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pateikia Komisijai informaciją apie įstaigą, 
atsakingą už nacionalinių patikimų sąrašų 
sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, ir 
išsamius duomenis apie tai, kur šie sąrašai 
skelbiami, apie sertifikatą, naudojamą 
pasirašyti patikimiems sąrašams arba 
patvirtinti jiems spaudu, ir apie šių dalykų 
pasikeitimus.

pateikia Komisijai informaciją apie įstaigą, 
atsakingą už nacionalinių patikimų sąrašų 
sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, ir 
išsamius duomenis apie tai, kur šie sąrašai 
skelbiami, apie sertifikatą, naudojamą
parašui arba spaudui, kurie taikomi 
patikimiems sąrašams ir bet kuriems jų 
pakeitimams, patvirtinti.

Pagrindimas

Sertifikatu ar spaudu pasirašyti neįmanoma – jais galima tik patvirtinti.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžta 1 dalyje nurodyta 
informacija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, tai turėtų priklausyti ne Komisijos, o priežiūros įstaigos kompetencijai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išduodamas kvalifikuotą sertifikatą, 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas tinkamomis priemonėmis 
pagal nacionalinius teisės aktus patikrina 
fizinio arba juridinio asmens, kuriam 
išduodamas kvalifikuotas sertifikatas, 
tapatybę ir, jeigu taikytina, visus jo 
specifinius rekvizitus.

1. Išduodamas kvalifikuotą sertifikatą, 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas tinkamomis priemonėmis 
pagal nacionalinius teisės aktus patikrina 
subjekto, fizinio arba juridinio asmens, 
kuriam išduodamas kvalifikuotas 
sertifikatas, tapatybę ir, jeigu taikytina, 
visus jo specifinius rekvizitus.
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Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudoja patikimas sistemas ir produktus, 
kurie būtų apsaugoti nuo pakeitimų, ir 
užtikrina jų palaikomo proceso techninį 
saugumą ir patikimumą;

d) naudoja patikimas sistemas ir produktus, 
kurie būtų apsaugoti nuo neleistinų 
pakeitimų, ir užtikrina jų palaikomo 
proceso techninį saugumą ir patikimumą;

Pagrindimas

Bėgant laikui sistemas būtina keisti, kad jos būtų nuolat atnaujinamos, taigi, pranešėjo 
nuomone, turėtų būti tokia galimybė.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nedarant poveikio nacionalinėms 
atpažinties schemoms, esant b punkte 
nurodytai atitikčiai elektroninės 
atpažinties schemą galima parengti 
nuotoliniu būdu – taikant anksčiau atliktą 
fizinės išvaizdos patikrinimą;

Pagrindimas

Pranešėjo manymu, valstybėms narėms turėtų būti leista rengti elektroninės atpažinties 
schemas remiantis ankstesniu patikrinimu. 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) viešai skelbia savo duomenų apsaugos 
politiką, nurodydami duomenų apsaugos 
instituciją, kompetentingą juos prižiūrėti.
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad saugumo lygis turėtų būti apibrėžtas įgyvendinimo aktais, kaip 
nurodyta 7 ir 8 straipsniuose.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
tarpvalstybiniu lygmeniu pasinaudoti 
viešojo sektoriaus įstaigos teikiama 
virtualiąja paslauga būtų naudojamas 
elektroninis parašas, kurio saugumo 
užtikrinimo lygis būtų aukštesnis nei 
kvalifikuoto elektroninio parašo.

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
tarpvalstybiniu lygmeniu pasinaudoti 
viešojo sektoriaus įstaigos teikiama 
virtualiąja paslauga būtų naudojamas 
elektroninis parašas, kurio saugumo lygis 
būtų aukštesnis nei kvalifikuoto 
elektroninio parašo.

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ nereikalingas.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
20 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 elektroninio parašo saugumo 
lygiai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, tokia svarbi apibrėžtis turėtų būti ne palikta įtraukti į deleguotuosius 
aktus, o pateikta I priede.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ nereikalingas. Pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su 
ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos 
virtualiai teikiama paslauga būtų 

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

naudojamas elektroninis spaudas, kurio 
saugumo lygis būtų aukštesnis nei 
kvalifikuoto elektroninio spaudo.

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ nereikalingas. Pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su 
ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad šią nuostatą būtina įtraukti į reglamentą ir kad ji turi būti 
ne palikta įtraukti į deleguotuosius aktus, o pateikta III priede.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Komisija įgyvendinimo aktais nustato
elektroninių spaudų apibrėžtiems saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
III priede apibrėžtą saugumo lygį yra 
užtikrinta. Įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Dalis pakeista atsižvelgiant į tai, kad išbraukta 6 dalis.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

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

2. 8a straipsnio 5 dalyje, 15 straipsnio 
5 dalyje, 16 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 teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

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 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8a straipsnio 
5 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 
16 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 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.
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nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems teisės 
aktams.
4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija apie jį vienu metu praneša ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai.

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

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

Pagal 8a straipsnio 5 dalį, 15 straipsnio 
5 dalį, 16 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 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.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos b punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

neskelbtini asmens duomenys, kaip 
nurodyta Direktyvos 95/46/EB 
8 straipsnyje, netvarkomi.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos pastraipos b punkto 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

neskelbtini asmens duomenys, kaip 
nurodyta Direktyvos 95/46/EB 
8 straipsnyje, netvarkomi.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirmos pastraipos b punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

neskelbtini asmens duomenys, kaip 
nurodyta Direktyvos 95/46/EB 
8 straipsnyje, netvarkomi.
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