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ĪSS PAMATOJUMS

Šī regulas priekšlikuma mērķis ir panākt paziņoto elektroniskās identifikācijas shēmu un 
elektronisko uzticamības pakalpojumu savstarpēju atzīšanu, lai veidotu iekšējo digitālo tirgu. 
Tādējādi ar šo priekšlikumu tiek paplašināts tiesiskais regulējums, ko nodrošina spēkā esošā 
Direktīva 1999/93/EK par elektroniskajiem parakstiem.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas sagatavots, lai risinātu 
spēkā esošajai direktīvai raksturīgās problēmas, šai nolūkā ne vien veidojot stingrāku tiesisko 
regulējumu, bet arī nodrošinot lielāku juridisko noteiktību. Tādēļ atzinuma sagatavotājs 
piekrīt tam, ka priekšroka dota regulai, nevis direktīvai.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šī regula ir tik ļoti vajadzīgais pirmais solis ceļā uz labi 
funkcionējoša iekšējā digitālā tirgus izveidi, kas uzņēmumiem un privātpersonām ļaus vieglāk 
veikt pārrobežu elektroniskos darījumus un vairos uzticēšanos elektroniskajiem darījumiem.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas centienus apvienot dažādās dalībvalstīs stipri 
atšķirīgos elektroniskās identifikācijas shēmu pielietojuma veidus ar spēcīgu savstarpējas 
atzīšanas mehānismu. 

Tomēr regulā nav piedāvāts modelis, kas varētu garantēt atbilstošu drošības līmeni, 
pamatojoties uz jau iegūto pieredzi.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs piedāvā noteikt regulā konkrētus drošības līmeņus, lai novērstu 
neskaidrības un panāktu, ka regula patiešām ir īstenojama. Šai nolūkā ir attiecīgi svītroti 
vairāki deleģētie un īstenošanas akti.

Vēl viens drošības jautājums ir saistīts ar uzticamības pakalpojumu regulējumu, un šajā 
sakarībā atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka būtu skaidri jāzina, vai uzticamības sarakstā 
iekļautie uzticamības pakalpojumi ir apstiprināti, vai arī to atbilstība vēl nav apliecināta.

Gan attiecībā uz elektroniskās identifikācijas shēmu, gan uzticamības pakalpojumiem 
grozījumi ir ierosināti, lai likvidētu lieku birokrātiju uzraudzības mehānismu darbībā, tā 
atvieglojot gan dalībvalstu, gan uzņēmumu slogu, un garantētu precīzu un vienkāršu 
koordinācijas mehānismu.

Visbeidzot, grozījumi attiecas arī uz atbildību, kas Komisijas priekšlikumā ir pārāk plaši 
noteikta, un tas varētu radīt nevēlamus šķēršļus, kas kavētu turpmāko digitālās nozares 
attīstību. 

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
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pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā tehnoloģiju straujo 
attīstību, šajā regulā būtu jāizmanto pieeja, 
kas paredz inovācijas iespēju.

(20) Ņemot vērā tehnoloģiju straujo 
attīstību, šajā regulā būtu jāizmanto pieeja, 
kas paredz inovācijas iespēju, tomēr 
prioritātei vienmēr jābūt patērētājam un 
viņa interesēm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, personām ar invaliditāti vajadzētu 
būt iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus un galapatēriņam paredzētos 
produktus, kas piedāvāti saistībā ar 
minētajiem pakalpojumiem, turklāt ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas 
uz citiem patērētājiem.

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un atbilstīgi Komisijas 
priekšlikumam par valsts sektora iestāžu 
tīmekļa vietņu pieejamību1 personām ar 
invaliditāti vajadzētu būt iespējai izmantot 
uzticamības pakalpojumus un 
galapatēriņam paredzētos produktus, kas 
piedāvāti saistībā ar minētajiem 
pakalpojumiem, turklāt ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādi attiecas uz citiem 
patērētājiem.
__________________
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu pieejamību 
(COM(2012)0721).
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Elektroniskajām identifikācijas 
shēmām jāatbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes1995. gada 24. oktobra 
Direktīvas 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1

noteikumiem, kas reglamentē personas 
datu apstrādi, ko veic dalībvalstīs saskaņā 
ar šo regulu un ko uzrauga dalībvalstu 
kompetentās iestādes, jo īpaši dalībvalstu 
noteiktās neatkarīgās valsts sektora 
iestādes.
__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 
23.11.1995., 31. lpp.). 

Grozījums Nr. 4
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 
aizsardzības jomā. Jo īpaši būtu jāapmainās 
ar informāciju par drošības incidentiem un 
personas datu pārkāpumiem.

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

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai panāktu saskaņotu rīcību 
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digitālajā jomā.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai Komisija un dalībvalstis varētu 
novērtēt ar šo regulu ieviestā pārkāpumu 
paziņošanas mehānisma efektivitāti, būtu 
jānosaka, lai uzraudzības iestādes 
iesniegtu Komisijai un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūrai (ENISA)
informatīvus kopsavilkumus.

(30) Lai Komisija un dalībvalstis varētu 
novērtēt ar šo regulu ieviestā pārkāpumu 
paziņošanas mehānisma efektivitāti, būtu 
jānosaka, ka uzraudzības iestādēm ir 
jāiesniedz informatīvi kopsavilkumi
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūrai (ENISA).

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka informācija ir jāsniedz tikai vienam kontaktpunktam.

Grozījums Nr. 6
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 kvalificētu elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīču sertifikāciju 
atbildīgām iestādēm; prasībām attiecībā 

svītrots
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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.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ir nonācis pie secinājuma, ka tas jāizdara, pirms regula ir stājusies 
spēkā, un to nedrīkst atstāt deleģēto aktu ziņā (sk. arī nākamo grozījumu).  Tātad šis 
apsvērums ir lieks.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā izklāstīti nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstis atzīst un akceptē 
fizisku un juridisku personu elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, kuri ietverti citas 
dalībvalsts paziņotajā elektroniskās 
identifikācijas shēmā.

2. Šajā regulā izklāstīti nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstis atzīst un akceptē
jebkādu struktūru, fizisku vai juridisku 
personu elektroniskās identifikācijas 
līdzekļus, kuri ietverti citas dalībvalsts 
paziņotajā elektroniskās identifikācijas 
shēmā.

Grozījums Nr. 8

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 verifikāciju, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem, 
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem 
un tīmekļa vietņu autentifikāciju.
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Grozījums Nr. 9
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 tai uzņemoties 
atbildību vai nodrošinot uzraudzību.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai elektroniskās 
identifikācijas (eID) ārpakalpojumu sniegšanu uzticēt tikai tām trešajām personām, kas 
darbojas dalībvalstu uzraudzībā.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo regulu piemēro Savienībā 
reģistrētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs vēlas precizēt, ka regula attiecas uz diviem dažādiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 11

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 

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

Grozījums Nr. 12

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. 13

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 saista attiecīgi
struktūras, fiziskas vai juridiskas personas 
elektroniskā paraksta vai zīmoga 
validācijas datus ar sertifikātu un apliecina 
attiecīgās personas minētos datus;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 

12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver arī
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
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piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu;

piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu;

Grozījums Nr. 15

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 struktūra, fiziska vai juridiska persona, 
kas sniedz vienu vai vairākus uzticamības
pakalpojumus;

Grozījums Nr. 16
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 struktūra vai
juridiska vai fiziska persona, kas rada 
elektronisku zīmogu;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31a) „personas datu pārkāpums” ir 
pārsūtīto, glabāto vai citādi apstrādāto 
personas datu nejauša vai prettiesiska 
iznīcināšana, zaudēšana, sagrozīšana, 
neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību vai nodrošinot 
uzraudzību;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai elektroniskās 
identifikācijas (eID) ārpakalpojumu sniegšanu uzticēt tikai tām trešām personām, kas 
darbojas dalībvalstu uzraudzībā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai, kas 
minēta 3. panta 1. punktā;

(c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
piešķirti struktūrai, fiziskai vai juridiskai 
personai, kas minēta 3. panta 1. punktā;

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) paziņotāja dalībvalsts uzņemas 
atbildību par:

(e) ja identifikācijas pakalpojuma 
sniedzējs var apliecināt, ka nav rīkojies 
nolaidīgi, tas uzņemas atbildību par:

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai elektroniskās 
identifikācijas (eID) ārpakalpojumu sniegšanu uzticēt trešām personām, lai nodrošinātu 
konkurenci.
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Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) paziņotāja dalībvalsts uzņemas 
atbildību par to, ka tiek izveidota 
uzraudzības sistēma, kas piemērojama 
identifikācijas pakalpojuma sniedzējam 
un ar ko tiek nodrošināta uzraudzība un 
ziņošana saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka dalībvalstīm ir stingri jākontrolē savi identifikācijas 
pakalpojumu sniedzēji, lai garantētu dalībvalstu savstarpēju uzticēšanos.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu, norādot arī drošības 
līmeni;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs konstatē, ka sadarbspējas modelī ir jāiekļauj drošības līmenis, lai 
garantētu savstarpēju uzticēšanos.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Personas datu aizsardzība un apstrāde

1. Personas datu apstrādi elektronisko 
identifikācijas shēmu pakalpojumu 
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sniedzēji veic saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK.
2. Šāda apstrāde notiek godprātīgi un 
likumīgi, un tajā izmanto stingri 
ierobežotu tādu datu minimumu, kāds 
vajadzīgs, lai izsniegtu un uzturētu 
sertifikātu vai lai nodrošinātu 
elektroniskās identifikācijas pakalpojumu.
3. Personas datus glabā formātā, kas ļauj 
identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā 
nepieciešams personas datu apstrādes 
nolūkiem.
4. Elektroniskās identifikācijas shēmas 
nodrošina tās personas datu 
konfidencialitāti un integritāti, kurai tiek 
sniegts uzticamības pakalpojums.
5. Neskarot juridisko spēku, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem piešķirts 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
elektroniskajos identifikācijas sertifikātos 
parakstītāja vārda vietā norādīt 
pseidonīmu.

Grozījums Nr. 24

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, 
tehnoloģisko neitralitāti un palielinātu to 
drošības līmeni.

Pamatojums

Elektroniskās identifikācijas prasība ir atkarīga no izmantotajiem līdzekļiem, un tai būtu 
jābūt neitrālai attiecībā uz pašreizējo un nākotnes identifikācijas tehnoloģiju.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu 
1. punktā minēto dalībvalstu sadarbību ar 
mērķi sekmēt riska pakāpei atbilstošu 
augsta līmeņa uzticamību un drošību. 
Minētie īstenošanas akti it īpaši attiecas uz 
informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņu attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas shēmām, paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
salīdzinošo izvērtēšanu un tādu attiecīgo 
izmaiņu novērtējumu, ko elektroniskās 
identifikācijas nozarē veikušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka sadarbspējas stratēģiju, lai 
atvieglotu 1. punktā minēto dalībvalstu 
sadarbību ar mērķi sekmēt riska pakāpei 
atbilstošu augsta līmeņa uzticamību un 
drošību. Minētie īstenošanas akti it īpaši 
attiecas uz informācijas, pieredzes un labas 
prakses apmaiņu attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas shēmām, paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
salīdzinošo izvērtēšanu un tādu attiecīgo 
izmaiņu novērtējumu, ko elektroniskās 
identifikācijas nozarē veikušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 26

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.

svītrots
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Elektroniskajām datu shēmām 

piemērojamās drošības prasības
1. Elektronisko idektifikācijas shēmu 
pakalpojumu sniedzēji īsteno atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai pārvaldītu to nodrošināto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
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.
Pēc incidenta elektronisko identifikācijas 
shēmu pakalpojumu sniedzēji iesniedz 
uzraudzības iestādei ziņojumu par 
drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
īstenoti atbilstīgi drošības pasākumi.
2. Elektronisko identifikācijas shēmu 
pakalpojumu sniedzēji bez liekas 
kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 
24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas, paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas 
drošības jomā kompetentajai valsts 
iestādei un citām attiecīgām trešām 
personām, piemēram, datu aizsardzības 
iestādēm, par jebkuru personas datu 
pārkāpumu, kas būtiski ietekmē sniegtos 
elektroniskos identifikācijas 
pakalpojumus un ar tiem saistītos 
glabātos personas datus.
Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja 
personas datu pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, kompetentā 
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uzraudzības iestāde informē citu 
dalībvalstu uzraudzības iestādes. 
Ja kompetentā uzraudzības iestāde 
uzskata, ka pārkāpuma atklāšana ir 
sabiedrības interesēs, tā var arī informēt 
sabiedrību vai pieprasīt, lai to izdara 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
pakalpojumu sniedzējs.
3. Reizi gadā katras dalībvalsts 
uzraudzības iestāde iesniedz ENISA 
kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem paziņojuši identifikācijas shēmu 
pakalpojumu sniedzēji.
4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
identifikācijas shēmu pakalpojumu 
sniedzējiem.
5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
precīzāk definētu 1. punktā minētos 
pasākumus.
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.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants
Elektronisko identifikācijas shēmu 
lietotāju tiesības uz informāciju un 

piekļuvi tai
Elektronisko identifikācijas shēmu 
pakalpojumu sniedzēji datu subjektiem 
sniedz informāciju, kas ir saistīta ar to 
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datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu, 
kā arī saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
10. pantu nodrošina līdzekļus, lai piekļūtu 
šo subjektu datiem.

Grozījums Nr. 29
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 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem tas ir atbildīgs par
jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti
struktūrai, fiziskai vai juridiskai personai 
un kas radušies 15. panta 1. punktā minēto 
saistību neizpildes dēļ.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs konstatē, ka atbildība ir noteikta pārāk nekonkrēti.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina likumīgu un godprātīgu 
datu apstrādi saskaņā ar
Direktīvu 95/46/EK.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes nodrošina likumīgu 
un godprātīgu personas datu vākšanu un
apstrādi saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
personas datus apstrādā saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šādā apstrādē izmanto 
stingri ierobežotu tādu datu minimumu, 

2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes personas datus vāc 
un apstrādā saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šādā vākšanā un



PE504.331v02-00 18/30 AD\942897LV.doc

LV

kuri vajadzīgi, lai izsniegtu un uzturētu 
sertifikātu vai sniegtu uzticamības 
pakalpojumus.

apstrādē izmanto stingri ierobežotu tādu
personas datu minimumu, kāds vajadzīgs, 
lai izsniegtu un uzturētu sertifikātu vai 
sniegtu uzticamības pakalpojumus.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji
garantē tās personas datu konfidencialitāti 
un integritāti, kura izmanto uzticamības 
pakalpojumu.

3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji
nodrošina tās personas datu 
konfidencialitāti un integritāti, kura 
izmanto uzticamības pakalpojumu.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka uzticamības pakalpojuma sniedzējs nevar garantēt 
lietotāja sniegtās informācijas integritāti — tas var nodrošināt tikai saņemtās informācijas 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Uzticamības pakalpojumu lietotāju 

tiesības uz informāciju un piekļuvi tai
Uzticamības pakalpojumu sniedzēji datu 
subjektiem sniedz informāciju, kas ir 
saistīta ar to datu vākšanu, izmantošanu 
un glabāšanu, kā arī saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 10. pantu nodrošina 
līdzekļus, lai piekļūtu šo subjektu datiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
12. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Sadarbība ar datu aizsardzības iestādēm 

Dalībvalstis nodrošina, ka 13. pantā 
minētās uzraudzības iestādes sadarbojas 
ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 28. pantu, lai tās varētu 
nodrošināt atbilstību valsts datu 
aizsardzības noteikumiem, kas ir pieņemti 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. pants

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.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt
īstenošanas aktus saskaņā ar 39. pantu, 
lai noteiktu 2. punktā minēto uzdevumu
izpildes kārtību.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka skaidrības labad 13. panta 5. punkts ir jāgroza, deleģētos 
aktus aizstājot ar īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var
uzraudzības iestādei iesniegt ziņojumu par 
drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs pēc 
incidenta iesniedz uzraudzības iestādei 
ziņojumu par drošības revīziju, ko veikusi 
atzīta neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, 
ka ir veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka uzticamības pakalpojumu sniedzējam pēc incidenta būtu 
jāveic revīzija, lai turpmāk to pašu kļūdu vairs nepieļautu.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Ja kompetentā uzraudzības iestāde uzskata, 
ka pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Pamatojums

Grozījums ierosināts atbilstoši izmaiņām 15. panta 1. punktā.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestāde reizi gadā Komisijai 
un ENISA iesniedz kopsavilkumu par 
pārkāpumiem, par kuriem paziņojuši 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji.

3. Katras dalībvalsts uzraudzības iestāde 
reizi gadā iesniedz ENISA kopsavilkumu 
par pārkāpumiem, par kuriem paziņojuši 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji.
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Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka uzraudzības iestādēm ir jāziņo tikai vienam 
kontaktpunktam.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu
sniedzēji apmaksā revīziju, ko katru otro 
gadu veic atzīta neatkarīga iestāde, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām, un tie 
iesniedz kompetentajai uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka revīzija, kas ir darbietilpīgs un dārgs pasākums, nav jāveic 
katru gadu, ja kvalificētais uzticamības pakalpojumu sniedzējs jau iepriekš ir pierādījis, ka 
pilda regulas prasības.

Grozījums Nr. 41
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.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības
iestādei ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts un ka uzraudzības iestāde vēl 
nav apliecinājusi uzticamības 
pakalpojumu atbilstību.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir skaidri jānorāda, vai uzticamības pakalpojumi ir 
apstiprināti, vai arī drošības apsvērumu dēļ to atbilstība vēl nav apliecināta.
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Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā mēnesi pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.

Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā 30 dienas pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.

Pamatojums

Mēnesis nav precīzs laikposms, jo atšķirība var pārsniegt 3 dienas.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās paziņo 
Komisijai informāciju par iestādi, kura ir
atbildīga par valsts uzticamības sarakstu 
izveidi, atjaunināšanu un publicēšanu, un 
sīku informāciju par to, kur šādi saraksti ir 
publicēti, par sertifikātu, kas izmantots 
uzticamības sarakstu parakstīšanai vai 
apzīmogošanai, kā arī par visām 
attiecīgajām izmaiņām.

3. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās paziņo 
Komisijai informāciju par iestādi, kura ir 
atbildīga par valsts uzticamības sarakstu 
izveidi, atjaunināšanu un publicēšanu, un 
sīku informāciju par to, kur šādi saraksti ir 
publicēti, par sertifikātu, kas izmantots, lai 
validētu uzticamības sarakstiem pievienoto 
parakstu vai zīmogu, kā arī par visām 
attiecīgajām izmaiņām.

Pamatojums

Ar sertifikātu vai zīmogu nav iespējams parakstīties — to var izmantot tikai validācijai.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

svītrots
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attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tai vajadzētu būt uzraudzības iestādes, nevis Komisijas 
kompetencei.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekļiem un saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
pārbauda tās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti, kurai izsniegts 
kvalificēts sertifikāts, un, ja vajadzīgs, šīs 
personas īpašās raksturīgās pazīmes.

1. Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekļiem un saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
pārbauda tās struktūras, fiziskās vai 
juridiskās personas identitāti, kurai 
izsniegts kvalificēts sertifikāts, un, ja 
vajadzīgs, šīs personas īpašās raksturīgās 
pazīmes.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izmanto uzticamas sistēmas un 
produktus, kas ir aizsargāti pret izmaiņām 
un nodrošina to piedāvātā procesa tehnisko 
drošību un uzticamību;

(d) izmanto uzticamas sistēmas un 
produktus, kas ir aizsargāti pret
neatļautām izmaiņām un nodrošina to 
piedāvātā procesa tehnisko drošību un 
uzticamību;

Pamatojums

Sistēmas ar laiku ir jāmaina, lai tās atjauninātu, un atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tādēļ 
šādai iespējai ir jābūt.



PE504.331v02-00 24/30 AD\942897LV.doc

LV

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) var attālināti izsniegt elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, ja informācija 
iepriekš ir pārbaudīta pēc fiziskās 
personas izskata un ja ir nodrošināta 
b) apakšpunktā minētā atbilstība, 
neskarot valsts identifikācijas shēmas;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāļauj dalībvalstīm veidot elektroniskās identifikācijas 
sistēmas, kuru pamatā ir iepriekšēja pārbaude. 

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) dara publiski pieejamu savu datu 
aizsardzības politiku, norādot datu 
aizsardzības iestādi, kas ir kompetenta to 
uzraudzīt;

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam
parakstam – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības līmeni, kas ir zemāks nekā
kvalificētam elektroniskajam parakstam
noteiktais līmenis — jo īpaši tad, ja to 
pieprasa dalībvalsts, lai piekļūtu tiešsaistes 
pakalpojumam, ko, pamatojoties uz
attiecīgu ar šādu pakalpojumu saistīto
risku novērtējumu, piedāvā publiskā 
sektora iestāde — tiek atzīti un akceptēti 
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akceptēti visi elektroniskie paraksti, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības
nodrošinājuma līmenim.

visi elektroniskie paraksti, kas atbilst 
vismaz tādam pašam garantētās drošības 
līmenim.

Pamatojums

Referents ir pārliecināts, ka drošības līmenis būtu jānosaka ar īstenošanas aktiem, kā 
norādīts 7. un 8. pantā.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistībā ar publiskā sektora iestādes
piedāvātu tiešsaistes pakalpojumu
pārrobežu piekļuvi dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku parakstu ar tādu drošības
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks 
nekā kvalificētajam elektroniskam
parakstam.

5. Saistībā ar publiskā sektora iestādes
piedāvāta tiešsaistes pakalpojuma
pārrobežu pieejamību dalībvalstis 
nepieprasa elektronisku parakstu ar tādu 
drošības līmeni, kas ir augstāks nekā
kvalificētam elektroniskajam parakstam.

Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” ir lieks.

Grozījums Nr. 51
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

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tik svarīgu elementu nedrīkst noteikt ar deleģētajiem 
aktiem — drošības līmeņi ir jānosaka regulas I pielikumā.
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Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam
zīmogam, – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja ir vajadzīgs elektroniskais zīmogs ar 
tādu drošības līmeni, kas ir zemāks nekā
kvalificētam elektroniskajam zīmogam, —
jo īpaši tad, ja to pieprasa dalībvalsts, lai
piekļūtu tiešsaistes pakalpojumam, ko,
pamatojoties uz attiecīgu ar šādu 
pakalpojumu saistīto risku novērtējumu,
piedāvā publiskā sektora iestāde — tiek 
atzīti un akceptēti visi elektroniskie 
zīmogi, kas atbilst vismaz tādam pašam
garantētās drošības līmenim.

Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” ir lieks, tādēļ tas svītrots, lai tekstu saskaņotu ar iepriekšējo 
grozījumu.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa
elektronisku zīmogu ar tādu drošības
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks 
nekā kvalificētajam elektroniskam
zīmogam.

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa
elektronisko zīmogu ar tādu drošības 
līmeni, kas ir augstāks nekā kvalificētam 
elektroniskajam zīmogam.

Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” ir lieks, tādēļ tas svītrots, lai tekstu saskaņotu ar iepriekšējo 
grozījumu.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts
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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

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka drošības līmeņi ir jānosaka nevis ar deleģētajiem aktiem, 
bet gan regulas III pielikumā.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības
nodrošinājuma līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektronisks zīmogs 
atbilst minētajiem standartiem.  Minētos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija
ievieš noteikto elektroniskā zīmoga 
drošības līmeņu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība
III pielikumā noteiktajam drošības 
līmenim ir panākta tad, ja elektroniskais
zīmogs atbilst minētajiem standartiem.
Īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Šis punkts mainīts tādēļ, ka ir svītrots 6. punkts.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
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izklāstītos nosacījumus. izklāstītos nosacījumus.
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.a panta 5. punktā, 
15. panta 5. punktā, 16. 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.

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.a panta 5. punktā, 
15. panta 5. punktā, 16. 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.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 13. panta
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 

5. Saskaņā ar 8.a panta 5. punktu, 
15. panta 5. punktu, 16. panta 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 
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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.

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS – 1. daļa – b punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konfidenciāla informācija Direktīvas 
95/46/EK 8. panta izpratnē netiek 
apstrādāta.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – 1. daļa – b punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konfidenciāla informācija Direktīvas 
95/46/EK 8. panta izpratnē netiek 
apstrādāta.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
IV PIELIKUMS – 1. daļa – b punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konfidenciāla informācija Direktīvas 
95/46/EK 8. panta izpratnē netiek 
apstrādāta.
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