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GROZĪJUMI 001-132  
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komiteja 
 
ZiĦojums 
Marita Ulvskog A7-0365/2013 
Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai 
iekšējā tirgū 
 
Regulas priekšlikums (COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 
Regulas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) ěoti svarīgs ekonomikas izaugsmes 
faktors ir uzticēšanās tiešsaistes videi. 
Uzticēšanās trūkums liek patērētājiem, 
uzĦēmumiem un pārvaldes struktūrām 
vilcināties ar elektroniskajiem darījumiem 
tiešsaistē un jaunu pakalpojumu 
pieĦemšanu. 

(1) ěoti svarīgs ekonomiskās un sociālās 
izaugsmes faktors ir uzticēšanās tiešsaistes 
videi. Uzticēšanās trūkums, jo īpaši tad, ja 
tas rodas šėietama juridiskās noteiktības 
trūkuma dēĜ, liek patērētājiem, 
uzĦēmumiem un pārvaldes struktūrām 
vilcināties ar elektroniskajiem darījumiem 
tiešsaistē un jaunu pakalpojumu 
pieĦemšanu. 

 

Grozījums Nr.  2 
Regulas priekšlikums 
1.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Lai nodrošinātu vienādas iespējas un 
aptvertu visas iedzīvotāju grupas, ir Ĝoti 
svarīgi garantēt to, ka ikvienam ir 
pieejama tehnoloăija un prasmes, kas Ĝauj 
vienādā mērā izmantot digitālo 
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piedāvājumu un elektronisko 
pakalpojumu sniegtās priekšrocības.  

 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Šīs regulas mērėis ir stiprināt 
elektronisko darījumu uzticamību iekšējā 
tirgū, uzĦēmumiem, iedzīvotājiem un 
publiskā sektora iestādēm dodot iespēju 
droši un netraucēti veikt savstarpējus 
elektroniskus darījumus un tādējādi 
palielinot publiskā un privātā sektora 
tiešsaistes pakalpojumu, elektroniskās 
uzĦēmējdarbības un elektroniskās 
tirdzniecības efektivitāti Eiropas Savienībā. 

(2) Šīs regulas mērėis ir stiprināt 
elektronisko darījumu uzticamību iekšējā 
tirgū, nodrošinot vienotu pamatu, kas Ĝauj 
uzĦēmumiem, iedzīvotājiem un publiskā 
sektora iestādēm veikt juridiski drošus 
savstarpējus elektroniskos darījumus, un 
tādējādi palielinot publiskā un privātā 
sektora tiešsaistes pakalpojumu, 
elektroniskās uzĦēmējdarbības un 
elektroniskās tirdzniecības efektivitāti 
Eiropas Savienībā. 

Pamatojums 

Arī šis grozījums attiecas uz juridisko noteiktību. 
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 13. decembra 
Direktīva 1999/93/EK par Kopienas 
elektronisko parakstu sistēmu būtībā 
attiecas tikai uz elektroniskajiem 
parakstiem, un ar to nav ieviests 
visaptverošs ES pārrobežu un starpnozaru 
regulējums drošiem, uzticamiem un viegli 
lietojamiem elektronisko darījumu 
mehānismiem. Šī regula stiprina un 
paplašina direktīvā paredzēto acquis. 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 13. decembra 
Direktīva 1999/93/EK par Kopienas 
elektronisko parakstu sistēmu būtībā 
attiecas tikai uz elektroniskajiem 
parakstiem, un ar to nav ieviests 
visaptverošs ES pārrobežu un starpnozaru 
regulējums drošiem, uzticamiem un viegli 
lietojamiem elektronisko darījumu 
mehānismiem. Šī regula novērš minētās 
nepilnības. 
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Pamatojums 

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK par 
Kopienas elektronisko parakstu sistēmu būtībā attiecas tikai uz elektroniskajiem parakstiem, un 
ar to nav ieviests visaptverošs ES pārrobežu un starpnozaru regulējums drošiem, uzticamiem 
un viegli lietojamiem elektronisko darījumu mehānismiem. Šī regula novērš minētās nepilnības. 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
11. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(11) Viens no šīs regulas mērėiem ir 
likvidēt šėēršĜus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekĜūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērėis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Tā drīzāk ir paredzēta, lai 
ieviestu dažādus drošības līmeĦus, kas 
garantētu vienotu obligāto drošības 
prasību kopumu. Šīs regulas mērėis ir 
nodrošināt, lai dalībvalstu piedāvātie 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumi būtu 
pieejami ar drošu elektroniskās 
identifikācijas un autentifikācijas shēmu 
palīdzību, pilnībā ievērojot tehnoloăiskās 
neitralitātes principu. 

Pamatojums 

Atšėirībā no uzticamības pakalpojumiem, kuriem tiek piemērotas vienotas drošības prasības, 
elektroniskās identifikācijas shēmām Komisija šādas prasības nav noteikusi. Referente uzskata, 
ka dažādu drošības līmeĦu (un līdz ar to obligāta drošības līmeĦa) ieviešana ir savstarpējas 
atzīšanas principa priekšnoteikums, kas palīdzēs veidot drošāku digitālo vidi. 
 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai brīvi izvēlēties, kādus 
tiešsaistes pakalpojumu piekĜuves līdzekĜus 
tās izmantos, lai nodrošinātu elektronisko 
identifikāciju. Tām arī vajadzētu būt 
iespējai izlemt, vai, nodrošinot šo līdzekĜu 
pieejamību, iesaistīt privāto sektoru. 
Dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam 
paziĦot par savām elektroniskās 
identifikācijas shēmām. Dalībvalstis pašas 
ir tiesīgas izvēlēties, vai paziĦot par visām, 
dažām vai nevienu no tām elektroniskās 
identifikācijas shēmām, kas tiek izmantotas 
valsts līmenī, lai piekĜūtu vismaz 
tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem 
vai īpašiem pakalpojumiem. 

(12) Dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu 
būt iespējai brīvi izvēlēties, kādus 
tiešsaistes pakalpojumu pieejamības 
līdzekĜus tās izmantos, lai nodrošinātu 
elektronisko autentifikāciju vai 
identifikāciju. Tām arī vajadzētu būt 
iespējai izlemt, vai, nodrošinot šo līdzekĜu 
pieejamību, iesaistīt privāto sektoru. 
Dalībvalstīm nevajadzētu būt pienākumam 
paziĦot par savām elektroniskās 
identifikācijas shēmām. Dalībvalstis pašas 
ir tiesīgas izvēlēties, vai paziĦot par visām, 
dažām vai nevienu no tām elektroniskās 
identifikācijas shēmām, kas tiek izmantotas 
valsts līmenī, nodrošinot vismaz tiešsaistes 
sabiedrisko pakalpojumu vai īpašu 
pakalpojumu pieejamību. 
 

 

Grozījums Nr.  7 
Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Regulā jāparedz daži nosacījumi 
attiecībā uz to, kuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜi ir jāakceptē un kā 
būtu jāpaziĦo par shēmām. Šiem 
nosacījumiem vajadzētu sekmēt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas shēmām un to 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜu 
savstarpēju atzīšanu un akceptēšanu, kuri 
ietverti šo valstu paziĦotajās shēmās. Ja 
paziĦotāja dalībvalsts ir izpildījusi 
paziĦošanas nosacījumus un paziĦojumi ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, būtu jāpiemēro savstarpējās 
atzīšanas un akceptēšanas princips. Taču šo 
tiešsaistes pakalpojumu piekĜuvei un to 
galīgajai piegādei būtu jābūt cieši saistītai 
ar tiesībām saĦemt šādus pakalpojumus 
saskaĦā ar valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem. 
 

(13) Regulā jāparedz daži nosacījumi 
attiecībā uz to, kuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜi ir jāakceptē un kā 
būtu jāpaziĦo par shēmām. Šiem 
nosacījumiem vajadzētu sekmēt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas shēmām un to 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜu 
savstarpēju atzīšanu un akceptēšanu, kuri 
ietverti šo valstu paziĦotajās shēmās. Ja 
paziĦotāja dalībvalsts ir izpildījusi 
paziĦošanas nosacījumus un paziĦojumi 
kopā ar paziĦotās elektroniskās 
identifikācijas shēmas aprakstu un 
informāciju par dažādiem drošības 
līmeĦiem ir publicēti Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, būtu jāpiemēro 
savstarpējas atzīšanas un akceptēšanas 
princips. Taču šo tiešsaistes pakalpojumu 
pieejamībai un to galīgajai piegādei pēc 
pieprasījuma vajadzētu būt cieši saistītai 
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ar tiesībām saĦemt šādus pakalpojumus 
saskaĦā ar valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem. 

Pamatojums 

Atšėirībā no uzticamības pakalpojumiem, kuriem tiek piemērotas vienotas drošības prasības, 
elektroniskās identifikācijas shēmām Komisija šādas prasības nav noteikusi. Referente uzskata, 
ka dažādu drošības līmeĦu (un līdz ar to obligāta drošības līmeĦa) ieviešana ir savstarpējas 
atzīšanas principa priekšnoteikums, kas palīdzēs veidot drošāku digitālo vidi. 
 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
14. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
izlemt, vai elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜu izsniegšanā iesaistīt privāto 
sektoru un Ĝaut privātajam sektoram 
izmantot paziĦotās shēmas elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜus identifikācijas 
nolūkā, ja tas ir vajadzīgs saistībā ar 
tiešsaistes pakalpojumiem vai 
elektroniskajiem darījumiem. Ja privātajam 
sektoram būtu iespēja izmantot šādus 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜus, tas 
varētu paĜauties uz elektronisko 
identifikāciju un autentifikāciju, ko jau 
tagad daudzās dalībvalstīs plaši izmanto 
vismaz sabiedrisko pakalpojumu jomā, 
turklāt līdz ar šādu iespēju uzĦēmumiem 
un iedzīvotājiem būtu vienkāršāk pieejami 
tiešsaistes pakalpojumiem arī citās valstīs. 
Lai privātajam sektoram būtu vieglāk šādus 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜus 
izmantot citās valstīs, dalībvalstu 
nodrošinātajai autentifikācijas iespējai 
vajadzētu būt pieejamai pārbaudītājiem, 
nepieĜaujot publiskā vai privātā sektora 
diskrimināciju. 

(14) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
elektroniskās autentifikācijas vai 
identifikācijas līdzekĜus izsniegt, iesaistot 
privāto sektoru. Būtu arī jāĜauj privātā 
sektora pārstāvjiem autentifikācijai vai 
identifikācijai izmantot paziĦotās shēmas 
elektroniskās autentifikācijas un 
identifikācijas līdzekĜus, ja tas ir vajadzīgs 
tiešsaistes pakalpojumiem vai 
elektroniskajiem darījumiem. Ja privātajam 
sektoram būtu iespēja izmantot šādus 
līdzekĜus, tas varētu paĜauties uz 
elektronisko identifikāciju un/vai 
autentifikāciju, ko jau tagad daudzās 
dalībvalstīs plaši izmanto vismaz 
sabiedrisko pakalpojumu jomā, turklāt līdz 
ar šādu iespēju uzĦēmumiem un 
iedzīvotājiem būtu vienkāršāk pieejami 
tiešsaistes pakalpojumiem arī citās valstīs. 
Lai privātajam sektoram būtu vieglāk 
izmantot šādus elektroniskās 
autentifikācijas vai identifikācijas 
līdzekĜus citās valstīs, dalībvalstu 
nodrošinātajai autentifikācijas iespējai 
vajadzētu būt pieejamai pārbaudītājiem, 
nepieĜaujot ne publiskā, ne privātā sektora 
diskrimināciju. 
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Pamatojums 

No Komisijas priekšlikuma teksta redakcijas nav saprotams, kurš ir pārbaudītājs 
(privātpersona), un nav skaidri nošėirtas pārbaudītāja (sertifikāta izsniedzēja) un aprīkojuma 
vienības nodrošinātāja funkcijas identifikācijas datu apstrādes procesā. 
 

Grozījums Nr.  9 
Regulas priekšlikums 
15. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) PaziĦotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju. Līdz ar to tiek 
izslēgti jebkādi specifiski valsts tehniskie 
noteikumi, kuri paredz, ka citu valstu 
pusēm, piemēram, jāiegādājas īpaša 
aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziĦoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu. 
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marėierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, nav 
iespējams izvairīties. 

(15) PaziĦotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju atbilstoši 
tehnoloăiskās neitralitātes principam. 
Līdz ar to tiek izslēgti jebkādi specifiski 
valsts tehniskie noteikumi, kuri paredz, ka 
citu valstu pusēm, piemēram, jāiegādājas 
īpaša aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziĦoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu. 
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marėierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, nav 
iespējams izvairīties. Tomēr, veidojot 
sadarbspēju, ir jāĦem vērā, ka katra 
dalībvalsts izmanto atšėirīgu pieeju, 
izstrādājot savu elektroniskās 
identifikācijas shēmu, un sadarbspēja 
būtu jāveido, nemainot attiecīgo shēmu 
pamatelementus. 

 
 

Grozījums Nr.  10 
Regulas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziĦoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeĦa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāveicina 
paziĦoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeĦa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
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paraugprakses apmaiĦai dalībvalstu starpā 
ar mērėi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību. 

paraugprakses apmaiĦai, ko dalībvalstis 
veic, lai panāktu savstarpēju atzīšanu, 
būtu jāveicina šāda sadarbība. Dažiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem ir lielāks 
pārrobežu potenciāls, tādēĜ pirmām 
kārtām būtu jāveido tieši šādu 
elektronisko pakalpojumu sadarbspēja. 
Pārrobežu mērogā nozīmīgi elektroniskie 
pakalpojumi ir pakalpojumi, kuri pieejami 
ne tikai vienas dalībvalsts iedzīvotājiem 
un kuru gadījumā sadarbspējīgi 
autentifikācijas līdzekĜi varētu palielināt 
pārrobežu darījumu skaitu. 

 
 

Grozījums Nr.  11 
Regulas priekšlikums 
16.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Elektroniskās autentifikācijas 
līdzekĜu pārrobežu izmantošana 
nedrīkstētu būt par iemeslu tam, ka tiek 
atklāti personas dati, kas nav 
nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumu. 
ĥemot to vērā, vajadzētu rosināt 
dalībvalstis labāk izmantot netiešas 
identificēšanas iespējas, kas nodrošina, ka 
personas datu apstrādes rezultātā tiek 
atklāti tikai konkrētam nolūkam 
vajadzīgie personas dati. 

 
 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Ar šo regulu arī būtu jāievieš vispārējs 
tiesiskais regulējums elektronisko 
uzticamības pakalpojumu izmantošanai. 
Taču ar to nevajadzētu uzlikt vispārēju 
pienākumu tos izmantot. It īpaši šai regulai 
nevajadzētu attiekties uz tādu pakalpojumu 
sniegšanu, par kuriem panākta brīvprātīga 

(17) Ar šo regulu arī būtu jāievieš vispārējs 
tiesiskais regulējums elektronisko 
uzticamības pakalpojumu izmantošanai. 
Taču ar to nevajadzētu uzlikt vispārēju 
pienākumu tos izmantot. It īpaši šai regulai 
nevajadzētu attiekties uz tādu pakalpojumu 
sniegšanu, par kuriem panākta brīvprātīga 
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vienošanās saskaĦā ar privāttiesībām. 
Tāpat, tai nevajadzētu attiekties uz tiem 
aspektiem, kas saistīti ar līgumu slēgšanu 
vai citu juridisku saistību uzĦemšanos un 
derīgumu, ja attiecībā uz to veidu prasības 
paredzētas valsts vai Savienības tiesību 
aktos. 
 

vienošanās saskaĦā ar privāttiesībām. 
Tāpat ar to nevajadzētu reglamentēt 
līgumu veidu, sastādīšanu vai spēkā 
esamību vai citu privāttiesisku saistību 
veidu, izveidi vai derīgumu neatkarīgi no 
tā, vai attiecīgo līgumu un saistību 
pamatā ir valsts vai Savienības tiesību 
akti, piemēram, ja ir ievēroti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 593/200821a noteikumi par piekrišanu 
un par līguma spēkā esamību pēc būtības 
un formālo spēkā esamību.  Turklāt šī 
regula nedrīkstētu skart valsts un 
Savienības tiesību aktos iekĜautos 
noteikumus un ierobežojumus attiecībā uz 
dokumentu izmantošanu, un tā nebūtu 
jāpiemēro reăistra procedūrai, jo īpaši 
zemesgrāmatu un uzĦēmumu reăistra 
procedūrai. 

 ______________ 

 21a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Regula (EK) 
Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 
(OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.). 

 
 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
20. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(20) ĥemot vērā tehnoloăiju straujo 
attīstību, šajā regulā būtu jāizmanto 
inovācijas rosinoša pieeja. 

 

Grozījums Nr.  14 
Regulas priekšlikums 
21. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Attiecībā uz tehnoloăijām šai regulai 
vajadzētu būt neitrālai. No tās izrietošās 

(21) Šai regulai vajadzētu būt neitrālai gan 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
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juridiskās sekas varētu panākt ar 
jebkuriem tehniskajiem līdzekĜiem, taču ar 
nosacījumu, ka ir izpildītas šīs regulas 
prasības. 

shēmu, gan uzticamības pakalpojumu 
tehnoloăijām. No tās izrietošās juridiskās 
sekas vajadzētu panākt ar jebkādiem 
tehniskajiem līdzekĜiem, taču ar 
nosacījumu, ka ir izpildītas šīs regulas 
prasības. 

 
 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
22. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 
lietoto produktu nodrošinātu augsta līmeĦa 
drošību. 

(22) Lai vairotu mazo un vidējo 
uzĦēmumu (MVU) un patērētāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum un veicinātu 
uzticamības pakalpojumu un produktu 
izmantošanu, būtu jāievieš jēdzieni 
„kvalificēti uzticamības pakalpojumi” un 
„kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs”, nosakot prasības un 
pienākumus, kas jāievēro, lai attiecībā uz 
jebkuru sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu un lietoto produktu garantētu 
augsta līmeĦa drošību. Vajadzētu 
nodrošināt, lai kvalificēti un uzlaboti 
elektroniskie paraksti būtu juridiski 
līdzvērtīgi parakstiem rokrakstā. Šīs 
regulas noteikumi nedrīkstētu liegt 
fiziskai vai juridiskai personai iespēju ar 
pierādījumiem demonstrēt to, ka kāds 
elektroniskā paraksta veids nav uzticams. 
Tomēr tad, ja parakstītāja identitāte tiek 
apšaubīta kvalificēta elektroniskā 
paraksta gadījumā, pierādījumi būtu 
jāsniedz apstrīdētājai pusei. 
 

Pamatojums 

Būtu skaidri jānosaka, ka arī nekvalificētam parakstam var būt tāds pats spēks, kā parakstam 
rokrakstā. Vienīgā atšėirība attiecas uz pierādīšanas pienākumu. 
 

Grozījums Nr.  16 
Regulas priekšlikums 
23. apsvērums 
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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 galapatēriĦam 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 pilnībā ievērojot Savienības 
tiesību aktus par publiskā sektora iestāžu 
tīmekĜa vietĦu pieejamību, personām ar 
invaliditāti vajadzētu būt iespējai izmantot 
uzticamības pakalpojumus, elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumus un 
galapatēriĦam paredzētos produktus, kas 
piedāvāti saistībā ar minētajiem 
pakalpojumiem, turklāt ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādi attiecas uz citiem 
patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  17 
Regulas priekšlikums 
23.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pantā ir paredzēts, ka, nosakot 
un īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība Ħem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta līmeĦa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, sociālās 
atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeĦa paaugstināšanu. 

 
 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
23.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23b) Ikviens elektroniskai identifikācijai 
piemērojams tiesību akts Savienības 
līmenī būtu jāizstrādā atbilstīgi 
koncepcijai „visiem pieejams un 
universāls dizains”. 
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Grozījums Nr.  19 
Regulas priekšlikums 
24. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
personas datu apstrādātājs, un tādēĜ tam ir 
jāizpilda prasības, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti22. 
Datu vākšana būtu pēc iespējas 
jāsamazina, Ħemot vērā pakalpojuma 
sniegšanas nolūku. 

(24) Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
personas datu apstrādātājs, un tādēĜ tam ir 
jāizpilda prasības, kas noteiktas valsts 
tiesību aktos par datu aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti22. Vajadzētu vākt un glabāt pēc 
iespējas mazāk datu, Ħemot vērā 
pakalpojuma sniegšanas nolūku, un 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
vajadzētu informēt lietotājus par to, kā 
tiek vākti, pārraidīti un glabāti viĦu 
personas dati, un Ĝaut lietotājiem 
pārbaudīt savus personas datus un īstenot 
savas tiesības uz datu aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  20 
Regulas priekšlikums 
24.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24a) Lai izmantotu elektroniskās 
identifikācijas shēmas un uzticamības 
pakalpojumus, nāksies apstrādāt personas 
datus, tādēĜ vēl jo svarīgāka nozīme ir 
augsta līmeĦa datu aizsardzībai, ko 
garantē atbilstoši un saskaĦoti drošības 
mehānismi. Šādai apstrādei cita starpā 
būs jānodrošina maksimāli ticama 
personu identifikācija un autentifikācija, 
un atbilstošu drošības mehānismu 
trūkums varētu būtiski vājināt datu 
aizsardzību, radot identitātes zādzības, 
viltošanas vai elektroniskā datu nesēja 
Ĝaunprātīgas izmantošanas risku. 
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Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 
24.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24b) Uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
darbojas īpaši sensitīvā vidē, kurā 
daudzas citas personas paĜaujas uz tā 
sniegto pakalpojumu integritāti. 
Uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
klienti jo īpaši paĜaujas uz to, ka 
attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam 
vienmēr var uzticēties. TādēĜ ir svarīgi 
nepieĜaut interešu konfliktus. Lai 
nodrošinātu labu pārvaldību elektronisko 
parakstu un elektroniskās identifikācijas 
jomā, uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem parasti nevajadzētu darboties 
to struktūru pakĜautībā, kas sniedz 
pakalpojumus, kuriem nepieciešami 
uzticamības pakalpojumi, un šādām 
struktūrām nevajadzētu būt uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju īpašniekiem. 
Uzraudzība būtu jānodrošina kompetentai 
uzraudzības iestādei. 

Pamatojums 

Uzticamības pakalpojumu sniedzēja darbība ir jānošėir no to pakalpojumu sniedzēja darbības, 
saistībā ar kuriem ir nepieciešami uzticamības pakalpojumi, jo tādējādi mazinās iespēja, ka 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs nonāk viena subjekta pakĜautībā vai uz to tiek izdarīts pārāk 
liels spiediens. Tas ir svarīgs princips, kas jāievēro, veidojot attiecīgas uzticamības ėēdes 
elektronisko parakstu tirgū. 
 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
24.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24c) Elektroniskās identifikācijas shēmas 
būtu jāveido atbilstoši 
Direktīvai 95/46/EK, ar ko nosaka 
kārtību, kādā dalībvalstīs tiek apstrādāti 
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personas dati, ievērojot šo regulu un 
īstenojot uzraudzību, ko nodrošina 
dalībvalstu kompetentās iestādes, sevišėi 
dalībvalstu noteiktās neatkarīgās publiskā 
sektora iestādes. 

 

Grozījums Nr.  23 
Regulas priekšlikums 
24.d apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24d) Šajā regulā ir ievērotas 
pamattiesības un Ħemti vērā principi, kas 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, jo īpaši tās 8. pantā. 

 
 

Grozījums Nr.  24 

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) Uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem un par akreditāciju vai 
uzraudzību atbildīgajām valsts iestādēm 
būtu jāpilda Direktīvā 95/46/EK noteiktās 
prasības. 

 Turklāt dalībvalstīm vajadzētu panākt 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju un 
par akreditāciju vai uzraudzību atbildīgo 
valsts iestāžu sadarbību un informācijas 
apmaiĦu ar datu aizsardzības iestādēm, tā 
nodrošinot, ka pakalpojumu sniedzēji 
pienācīgi pilda tiesību aktus datu 
aizsardzības jomā. Jo īpaši būtu jāapmainās 
ar informāciju par drošības incidentiem un 
personas datu aizsardzības pārkāpumiem, 
ja tā ir noteikts attiecīgajos tiesību aktos. 
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Grozījums Nr.  25 
Regulas priekšlikums 
26. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Visiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānosaka pienākums 
ievērot labu praksi drošības jomā, kas 
atbilst ar to darbību saistītajiem riskiem, lai 
tādējādi sekmētu lietotāju uzticēšanos 
vienotajam tirgum. 

(26) Būtu jānosaka pienākums visiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
īstenot labu praksi drošības jomā, kas 
atbilst ar to darbību saistītajiem riskiem, lai 
tādējādi panāktu lietotāju uzticēšanos 
attiecīgajiem pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.  26 
Regulas priekšlikums 
29. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Drošības pārkāpumu paziĦošana un 
drošības risku izvērtēšana ir būtiski 
aspekti, kas drošības vai integritātes 
pārkāpumu gadījumā Ĝautu sniegt 
atbilstīgu informāciju attiecīgajām pusēm. 

(29) Ja uz drošības prasību pārkāpumiem 
netiek pienācīgi un savlaicīgi reaăēts, tie 
attiecīgajai personai var radīt būtiskus 
ekonomiskos zaudējumus un sociālo 
kaitējumu, tostarp radot iespēju, ka tiek 
viltota personas identitāte. TādēĜ ir 
būtiski, ievērojot Direktīvu 95/46/EK, 
nevilcinoties ziĦot par drošības prasību 
pārkāpumiem un izvērtēt drošības riskus, 
lai drošības prasību pārkāpuma vai 
integritātes zuduma gadījumā sniegtu 
atbilstīgu informāciju attiecīgajām 
personām, jo īpaši tādēĜ, lai tās varētu 
mazināt iespējamo nelabvēlīgo ietekmi. 

 

Grozījums Nr.  27 
Regulas priekšlikums 
33. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai nodrošinātu kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu ilgtspējību un 
ilglaicīgumu un sekmētu lietotāju 
uzticēšanos kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu nepārtrauktībai, uzraudzības 
iestādēm būtu jānodrošina, ka kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju dati 
tiek saglabāti un ir pieejami pienācīgu 

(33) Lai ilgstoši būtu iespējams sniegt 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus, 
kas ir ilgstpējīgi, un lai vairotu lietotāju 
pārliecību par kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu nepārtrauktību, uzraudzības 
iestādēm būtu jānodrošina, ka kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
savāktie dati tiek saglabāti un ir pieejami 
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periodu pat tad, ja kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis savu 
darbību. 

attiecīgā laika periodā pat tad, ja 
kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs ir pārtraucis savu darbību. 

 
 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
34. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Dalībvalstīs būtu jāizveido 
uzraudzības iestāžu savstarpējas palīdzības 
sistēma, lai atvieglotu kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību, piemēram, gadījumā, ja 
pakalpojumu sniedzējs pakalpojumus 
piedāvā citas dalībvalsts teritorijā un nav 
pakĜauts šīs dalībvalsts uzraudzības 
iestādēm vai ja pakalpojumu sniedzēja 
datori atrodas citas dalībvalsts teritorijā, 
nevis tajā dalībvalstī, kur reăistrēts 
minētais pakalpojumu sniedzējs. 

(34) Dalībvalstīs būtu jāizveido 
uzraudzības iestāžu savstarpējas palīdzības 
sistēma, lai atvieglotu kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību un garantētu tās efektivitāti, 
kā noteikts šajā regulā, piemēram, 
gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs 
pakalpojumus piedāvā citas dalībvalsts 
teritorijā un nav pakĜauts šīs dalībvalsts 
uzraudzības iestādēm vai ja pakalpojumu 
sniedzēja datori atrodas citas dalībvalsts 
teritorijā, nevis tajā dalībvalstī, kurā 
reăistrēts minētais pakalpojumu sniedzējs. 
Šāda sistēma būtu jāveido arī tādēĜ, lai 
vienkāršotu un samazinātu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju administratīvo 
slogu, izmantojot uzraudzības iestādi, kas 
darbotos kā vienots kontaktpunkts. 

 
 

Grozījums Nr.  29 
Regulas priekšlikums 
39.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (39a) Lai panāktu, ka lietotāji vairāk 
uzticas darījumiem tiešsaistē, un lai 
vieglāk būtu atpazīstami kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
ievēro šīs regulas prasības, būtu jāizveido 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
„ES” uzticības zīme.  
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Pamatojums 

Šādu uzticības zīmi Eiropas Parlaments pieprasīja izveidot jau 2012. gada 11. decembra 
rezolūcijā par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu. Pieprasot izveidot viegli atpazīstamu 
Eiropas marėējumu, Parlaments centās panākt, lai lietotāji vairāk uzticētos darījumiem 
tiešsaistē. Ir jāpanāk, lai uzticamības pakalpojumi tiešsaistē būtu drošāki, tādēĜ kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzējam, kas ievēro šīs regulas un jo īpaši tās 19. pantā minētās 
prasības, vajadzētu būt iespējai izmantot šo uzticības zīmi un priekšrocības, ko tā nodrošina 
elektroniskās komercijas jomā. 
 
 

Grozījums Nr.  30 
Regulas priekšlikums 
40.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (40a) Elektroniskie paraksti aizvien 
biežāk tiks veidoti attālināti, proti, 
parakstītāja vārdā elektronisko parakstu 
veidos uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs, jo tam ir daudz dažādu 
ekonomisku priekšrocību. Tomēr, lai 
panāktu, ka šādiem elektroniskajiem 
parakstiem ir tāds pats juridiskais spēks 
kā tiem, kas veidoti vidē, kuru pilnībā 
pārvalda lietotājs, attālināta paraksta 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jānosaka 
īpaša pārvaldības un administratīvās 
drošības kārtība un jāizmanto uzticamas 
sistēmas un produkti, tostarp droši 
elektroniskie sakaru kanāli, tā garantējot, 
ka elektroniskais paraksts tiek veidots 
drošā vidē un ka parakstītājs ir vienīgais, 
kurš šo vidi kontrolē. Ja kvalificēts 
elektroniskais paraksts ir veidots ar 
attālināta elektroniskā paraksta izveides 
ierīci, vajadzētu būt spēkā prasībām, kas 
saskaĦā ar šo regulu ir piemērojamas 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem. 

Pamatojums 

Lai gan paraksta veidošana ar servera starpniecību ir saistīta ar lielāku risku nekā citu 
pakalpojumu sniegšana, tā ir izdevīga lietotājiem un tiks izmantota aizvien biežāk. TādēĜ 
referente uzskata, ka šis pakalpojums būtu precīzi jānorāda, lai panāktu, ka uzraudzības 
iestāde, veicot revīziju, galvenokārt pievēršas trūkumiem, kas raksturīgi šim paraksta veidam. 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 
42. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Ja, veicot darījumu, vajadzīgs 
juridiskas personas kvalificēts 
elektroniskais zīmogs, jāakceptē būtu arī 
juridiskās personas pilnvarotā pārstāvja 
kvalificēts elektroniskais paraksts. 

(42) Ja saskaĦā ar valsts vai Savienības 
tiesību aktiem ir vajadzīgs juridiskas 
personas kvalificēts elektroniskais zīmogs, 
būtu jāakceptē arī juridiskās personas 
pilnvarotā pārstāvja kvalificēts 
elektroniskais paraksts. 

 
 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 
43. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(43) Elektroniskie zīmogi būtu jāizmanto 
kā pierādījums tam, ka elektronisko 
dokumentu izsniegusi juridiska persona, 
garantējot dokumenta izcelsmi un 
integritāti. 

(43) Derīgi elektroniskie zīmogi būtu 
jāuzskata par sākotnēji šėietami ticamu 
(prima facie) pierādījumu tam, ka ar tiem 
apzīmogots elektroniskais dokuments ir 
autentisks oriăināls. Šis noteikums būtu 
jāpiemēro, neskarot prasības, kas saskaĦā 
ar valsts tiesību aktiem ir piemērojamas 
pilnvarām, pārstāvībai un rīcībspējai. 

 
 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
45. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Lai stiprinātu elektronisko 
dokumentu pārrobežu izmantošanu, šajā 
regulā būtu jāparedz tādu elektronisko 
dokumentu juridiskais spēks, kas atbilstīgi 
riska novērtējumam būtu uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem papīra dokumentiem, ar 
nosacījumu, ka ir nodrošināts dokumentu 

svītrots 
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autentiskums un integritāte. Lai iekšējā 
tirgū pārrobežu elektroniskos darījumus 
varētu veikt plašākā mērogā, būtiski arī 
nodrošināt, ka elektronisko dokumentu 
oriăinālus vai apliecinātas kopijas, ko 
kādas dalībvalsts kompetentās iestādes 
izsniegušas atbilstīgi savas valsts tiesību 
aktiem, atzīst un akceptē arī citās 
dalībvalstīs. Šai regulai nevajadzētu skart 
dalībvalstu tiesības noteikt, kas uzskatāms 
par oriăinālu vai kopiju valsts līmenī, 
tomēr tai vajadzētu nodrošināt, ka 
oriăinālus un kopijas atzīst un izmanto arī 
citās valstīs. 

 
 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 
46.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (46a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
iedzīvotāji saĦemtu precīzu informāciju 
par iespējām un ierobežojumiem, kas 
saistīti ar elektroniskās identifikācijas 
izmantošanu. 

 
 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 
49. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(49) Lai elastīgi un ātri papildinātu dažus 
šajā regulā precīzi noteiktus tehniskos 
aspektus, pilnvaras pieĦemt tiesību aktus 
saskaĦā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleăē 
Komisijai attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas sistēmu sadarbspēju; 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
vajadzīgajiem drošības pasākumiem; 
atzītām neatkarīgām iestādēm, kas ir 
atbildīgas par pakalpojumu sniedzēju 

(49) Lai elastīgi un ātri papildinātu dažus 
šajā regulā precīzi noteiktus tehniskos 
aspektus, būtu jādeleăē Komisijai 
pilnvaras saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu pieĦemt 
tiesību aktus attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas sistēmu sadarbspēju; 
uzticamības sarakstiem; prasībām, kas 
piemērojamas kvalificētiem elektroniskā 
paraksta sertifikātiem, to validēšanai un 
saglabāšanai, par kvalificētu elektroniskā 
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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 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. 

paraksta radīšanas ierīču sertifikāciju 
atbildīgām iestādēm un kvalificētiem 
elektroniskā zīmoga sertifikātiem; kā arī 
attiecībā uz piegādes pakalpojumu 
sadarbspēju. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbu, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. 

 
 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 
51. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu 
jāpiešėir īstenošanas pilnvaras, it īpaši 
attiecībā uz to standartu identifikācijas 
numuru precizēšanu, kuru izmantošana 
Ĝautu izdarīt pieĦēmumu par dažu šajā 
regulā vai deleăētajos aktos noteikto 
prasību ievērošanu. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaĦā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. 

(51) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešėir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, it īpaši 
attiecībā uz to standartu identifikācijas 
numuru precizēšanu, kuru izmantošana 
Ĝautu izdarīt pieĦēmumu par dažu šajā 
regulā vai deleăētajos aktos noteikto 
prasību ievērošanu. Pēc atklātas 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaĦā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 
51.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (51a) Standartizācijas darbs, ko veic 
starptautiskās un Eiropas organizācijas, 
gūst starptautisku atzinību. Šis darbs tiek 
veikts ar attiecīgo nozaru un ieinteresēto 
personu līdzdalību un cita starpā arī ar 
Savienības un valsts iestāžu finansējumu. 
Lai panāktu augstu elektroniskās 
identifikācijas un elektronisko 
uzticamības pakalpojumu drošības līmeni, 
Eiropas Komisijai, jo īpaši sagatavojot 
deleăētos un īstenošanas aktus, būtu 
pienācīgi jāĦem vērā standarti, kurus 
izstrādājušas tādas organizācijas kā 
Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), 
Eiropas Telekomunikāciju standartu 
institūts (ETSI), Eiropas Elektrotehnikas 
standartizācijas komiteja (CENELEC) un 
Starptautiskā Standartizācijas 
organizācija (ISO). 

 

Grozījums Nr.  38 
Regulas priekšlikums 
1. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

2. Šajā regulā izklāstīti nosacījumi, saskaĦā 
ar kuriem dalībvalstis atzīst un akceptē 
fizisku un juridisku personu elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜus, kuri ietverti citas 
dalībvalsts paziĦotajā elektroniskās 
identifikācijas shēmā. 

2. Šajā regulā izklāstīti nosacījumi, saskaĦā 
ar kuriem dalībvalstis atzīst un akceptē 
fizisku un juridisku personu elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜus, kas ietverti citas 
dalībvalsts paziĦotajā elektroniskās 
identifikācijas shēmā. 

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

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

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

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

 

Grozījums Nr.  39 
Regulas priekšlikums 
2. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Šo regulu piemēro paziĦotām 
elektroniskās identifikācijas shēmām, ko 
dalībvalstis ir apstiprinājušas, atzinušas 
vai izveidojušas vai kas ir apstiprinātas, 
atzītas vai izveidotas attiecīgo dalībvalstu 
vārdā, kā arī Savienībā reăistrētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. 

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaĦā ar privāttiesībām. 

2. Šo regulu piemēro gan kvalificētiem, 
gan nekvalificētiem Savienībā 
reăistrētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem. Šo regulu nepiemēro 
uzticamības pakalpojumiem, kas tiek 
sniegti slēgtai personu grupai un ko 
izmanto tikai šīs grupas locekĜi. 

3. Šo regulu nepiemēro aspektiem, kas 
saistīti ar līgumu slēgšanu vai citu juridisku 
saistību uzĦemšanos un to derīgumu, ja 
attiecībā uz to veidu prasības paredzētas 
valsts vai Savienības tiesību aktos. 

3. Šo regulu nepiemēro aspektiem, kas 
saistīti ar līgumu slēgšanu vai citu juridisku 
saistību uzĦemšanos un to derīgumu, ja 
attiecībā uz to veidu prasības ir paredzētas 
valsts vai Savienības tiesību aktos. 

 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
elektronisku fiziskas vai juridiskas 
personas identifikācijas datu izmantošana, 
kas Ĝauj: 

 (a) vai nu pilnībā identificēt attiecīgo 
personu, vai 
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 (b) apstiprināt tikai tos identifikācijas 
datus, kas nepieciešami, lai būtu pieejams 
konkrēts pakalpojums; 

 
 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2) „elektroniskās identifikācijas līdzekĜi” ir 
materiāli vai nemateriāli elementi, kas 
ietver šā panta 1. punktā minētos datus un 
ko izmanto, lai būtu pieejami elektroniskie 
pakalpojumi, kā tas minēts 5. pantā; 

 
 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4) „autentifikācija” ir elektronisks process, 
kurā var validēt fiziskas vai juridiskas 
personas elektronisko identifikāciju vai 
elektronisko datu izcelsmi un integritāti; 

4) „autentifikācija” ir elektronisks process, 
kurā var validēt fiziskas vai juridiskas 
personas elektronisko identifikāciju  vai 
pašu elektronisko datu izcelsmi un 
integritāti; 

 
 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) „pārbaudītājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kurai elektroniskās 
autentifikācijas līdzekĜu turētājs apliecina 
raksturīgās pazīmes; 
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Pamatojums 

Regulas priekšlikuma 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā pārbaudītājs ir minēts, bet nav precīzi 
definēts. 
 

Grozījums Nr.  44 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 7. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tas spēj identificēt parakstītāju; (b) tas spēj garantēt parakstītāja 
identitātes juridisko spēku; 

Pamatojums 

Ar jēdzienu „identificēt” varētu rasties pārpratumi, jo regula attiecas uz elektronisko 
identifikāciju. Tieši šajā punktā ir definēts jēdziens „uzlabots elektroniskais paraksts”, kas 
attiecas uz uzticamības pakalpojumiem atvēlēto regulas priekšlikuma daĜu (III nodaĜa). 
 
 

Grozījums Nr.  45 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi parakstītājs, un 

(c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, kuras izmantošanu var 
kontrolēt tikai un vienīgi parakstītājs, un 

Pamatojums 

Teksta redakcija ir grozīta, Ħemot vērā 22. un 23. pantā izmantoto terminoloăiju. Frāze „ar 
augstu uzticamības līmeni” no juridiskā viedokĜa ir bezjēdzīga.  
 
 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 7. punkts – d apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) tas ir saistīts ar attiecīgajiem datiem 
tādā veidā, lai būtu atklājamas jebkādas 

(d) tas ir saistīts ar šādi parakstītajiem 
datiem tā, ka ir atklājamas jebkādas 
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turpmākas to izmaiĦas; turpmākas to izmaiĦas; 

 
 

Grozījums Nr.  47 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 8. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) „kvalificēts elektroniskais paraksts” ir 
uzlabots elektroniskais paraksts, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu; 

8) „kvalificēts elektroniskais paraksts” ir 
uzlabots elektroniskais paraksts, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu, kuru izsniedzis kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs; 

 
 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 10. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 11. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11) „kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts” ir apliecinājums, ko izmanto 
elektronisko parakstu apliecināšanai, ko 
izsniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst 
I pielikumā noteiktajām prasībām; 

11) „kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts” ir sertifikāts, ko izmanto 
elektronisko parakstu apliecināšanai, ko 
izsniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst 
I pielikumā noteiktajām prasībām; 
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Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 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 
piegādes pakalpojumu, tīmekĜa vietĦu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu; 

12) „uzticamības pakalpojums” ir 
elektronisks pakalpojums, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekĜa vietĦu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju vai saglabāšanu; 

 
 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 13. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13) „kvalificēti uzticamības pakalpojumi” 
ir uzticamības pakalpojumi, kas atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām; 

13) „kvalificēts uzticamības pakalpojums” 
ir uzticamības pakalpojums, kas atbilst šīs 
regulas prasībām; 

 
 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 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 fiziska vai juridiska persona, kas sniedz 
vienu vai vairākus uzticamības 
pakalpojumus, kā noteikts šajā regulā; 
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Pamatojums 

Novērstas neskaidrības, kas saistībā ar uzticamības pakalpojumiem varētu rasties, piemēram, 
finanšu nozarē. 
 

Grozījums Nr.  53 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 19. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 20. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

20) „elektroniskais zīmogs” ir elektroniski 
dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem 
datiem vai loăiski saistīti ar tiem, lai 
garantētu saistīto datu izcelsmi un 
integritāti; 

20) „elektroniskais zīmogs” ir elektroniski 
dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem 
datiem vai loăiski saistīti ar tiem, lai 
garantētu saistīto datu autentiskumu un 
integritāti; 

 
 

Grozījums Nr.  55 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 21. punkts – c apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tas radīts ar elektroniskā zīmoga 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi zīmoga radītājs 
elektroniskā zīmoga radīšanai, un 

(c) tas radīts ar elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, kuras izmantošanu 
elektroniskā zīmoga radīšanai ar augstu 
uzticamības līmeni var kontrolēt tikai un 
vienīgi zīmoga radītājs, un 

Pamatojums 

Teksta redakcija ir grozīta, Ħemot vērā 22. un 23. pantā izmantoto terminoloăiju. 
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Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 21. punkts – d apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) tas ir saistīts ar attiecīgajiem datiem 
tādā veidā, lai būtu atklājamas jebkādas 
turpmākas to izmaiĦas; 

(d) tas ir saistīts ar datiem, kuru izcelsmi 
un integritāti tas apliecina, tā, ka ir 
atklājamas jebkādas turpmākas šo datu 
izmaiĦas; 

 
 

Grozījums Nr.  57 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 22. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

22) „kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir 
uzlabots elektroniskais zīmogs, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā zīmoga sertifikātu; 

22) „kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir 
uzlabots elektroniskais zīmogs, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā zīmoga sertifikātu, 
kuru izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs; 

 
 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 27. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  59 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 31.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 
 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 
4. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Nedrīkst ierobežot tādu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu kādā dalībvalstī, 
ko nodrošina citā dalībvalstī reăistrēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs tādu 
iemeslu dēĜ, kas izriet no šīs regulas 
aptvertajām jomām. 

1. Nevienā dalībvalstī nedrīkst ierobežot 
tādu uzticamības pakalpojumu sniegšanu, 
ko nodrošina citā dalībvalstī reăistrēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs, 
pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no šīs 
regulas aptvertajām jomām. Dalībvalstis 
nodrošina, lai citas dalībvalsts izcelsmes 
uzticamības pakalpojumi būtu pieĦemami 
kā pierādījumi tiesvedībā. 

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

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

 
 
 

Grozījums Nr.  61 
Regulas priekšlikums 
5. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savstarpējā atzīšana un akceptēšana Savstarpējā atzīšana 

Ja saskaĦā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekĜuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekĜauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 

Ja saskaĦā ar Savienības vai valsts tiesību 
aktiem vai administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumi kādā dalībvalstī vai 
Savienības iestāžu, struktūru, biroju un 
aăentūru sniegtie tiešsaistes pakalpojumi 
ir pieejami tikai ar elektronisko 
identifikāciju, izmantojot elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜus, tad šie citā 
dalībvalstī vai Savienības iestāžu, 
struktūru, biroju un aăentūru izsniegtie 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜi, kuri 
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lai varētu piekĜūt šādiem pakalpojumiem. ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantam 
iekĜauta Komisijas publicētā sarakstā, un 
kuriem ir vismaz tāds pats drošības 
līmenis, kāds nepieciešams, lai 
pakalpojums būtu pieejams, ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc tam, kad ir publicēts 
minētais saraksts, kurā ietverta attiecīgā 
shēma, tiek atzīti šajā dalībvalstī vai tos 
atzīst Savienības iestādes, struktūras, 
biroji un aăentūras kā līdzekĜus, kas 
nodrošina attiecīgo pakalpojumu 
pieejamību tiešsaistē. 
 

 
 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Elektroniskās identifikācijas shēmas var 
paziĦot saskaĦā ar 7. pantu, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi: 

1. Elektroniskās identifikācijas shēmas var 
paziĦot saskaĦā ar 7. pantu, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi: 

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekĜus 
izsniedz paziĦotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzĦemoties atbildību; 

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekĜus ir 
izsniegusi dalībvalsts vai kāda dalībvalsts 
pilnvarota struktūra, vai arī tie ir 
neatkarīgi izsniegti līdzekĜi, kurus 
paziĦotāja dalībvalsts ir atzinusi; 

(b) elektroniskās identifikācijas līdzekĜus 
var izmantot, lai piekĜūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, saistībā 
ar kuriem paziĦotājā dalībvalstī jāizmanto 
elektroniskā identifikācija; 

(b) šajā shēmā ietvertos elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜus var izmantot, lai 
būtu pieejams vismaz viens publiskā 
sektora iestādes sniegtais pakalpojums, 
saistībā ar kuru paziĦotājā dalībvalstī 
jāizmanto elektroniskā identifikācija; 

 (ba) elektroniskās identifikācijas shēma 
atbilst sadarbspējas modeĜa prasībām 
saskaĦā ar 8. pantu; 

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

(c) paziĦotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati apliecina 
fiziskas vai juridiskas personas identitāti, 
kā noteikts 3. panta 1. punktā; 

(d) paziĦotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs varētu 
validēt elektroniskā formātā saĦemtos 
personas identifikācijas datus. Dalībvalstis 

(d) paziĦotāja dalībvalsts nodrošina to, ka 
autentifikācija tiešsaistē ir iespējama 
jebkurā laikā un publiskā sektora iestādes 
sniegta pakalpojuma gadījumā arī bez 
maksas, lai pārbaudītājs, kas nav reăistrēts 
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neizvirza īpašas tehniskas prasības tiem 
pārbaudītājiem, kas reăistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziĦotajā 
identifikācijas shēmā vai autentifikācijas 
iespējā ir konstatēts pārkāpums vai tā ir 
daĜēji apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties 
aptur vai atsauc paziĦoto identifikācijas 
shēmu vai autentifikācijas iespēju, vai 
attiecīgās apdraudētās daĜas, un informē 
pārējās dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam; 

attiecīgās dalībvalsts teritorijā, varētu 
validēt elektroniskā formātā saĦemtos 
personas identifikācijas datus. Dalībvalstis 
nepiemēro nesamērīgas tehniskas prasības 
tiem pārbaudītājiem, kas reăistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja saistībā ar paziĦoto 
identifikācijas shēmu vai autentifikācijas 
iespēju ir konstatēts pārkāpums vai tā ir 
daĜēji apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties 
pārtrauc izmantot vai atceĜ paziĦoto 
identifikācijas shēmu vai autentifikācijas 
iespēju vai attiecīgās apdraudētās daĜas un 
saskaĦā ar 7. pantu informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju; 

(e) paziĦotāja dalībvalsts uzĦemas 
atbildību par: 

(e) paziĦotāja dalībvalsts uzĦemas 
atbildību par: 
 

– i) šā panta c) apakšpunktā minēto 
personas identifikācijas datu 
nepārprotamu sasaistīšanu ar personu un 

– i) šā punkta c) apakšpunktā minēto 
personas datu izmantošanu personas 
identificēšanai un 

– ii) šā panta d) apakšpunktā minēto 
autentifikācijas iespēju. 

– ii) šā punkta d) apakšpunktā minēto 
autentifikācijas iespēju. 

 

Grozījums Nr.  63 
Regulas priekšlikums 
7. pants – 1. un 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Dalībvalstis, kuras paziĦo elektroniskās 
identifikācijas shēmu, nosūta Komisijai 
turpmāk minēto informāciju un 
nevilcinoties paziĦo jebkādas turpmākas 
izmaiĦas, kas attiecas uz: 

(a) paziĦotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu; 

(a) paziĦotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu un tās garantēto drošības 
līmeni; 

(b) par paziĦoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgajām 
iestādēm; 

(b) iestādēm, kas atbildīgas par paziĦoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu; 

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

(c) informāciju par vienu vai vairākām 
struktūrām, kas reăistrē attiecīgās 
identifikācijas pazīmes; 

 (ca) aprakstu, kurā izklāstīts, kā tiek 
pildītas 8. pantā minētās sadarbspējas 
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prasības; 

(d) autentifikācijas iespējas aprakstu; (d) autentifikācijas iespējas aprakstu un 
tehniskās prasības, kas tiek pemērotas 
pārbaudītājiem; 

(e) paziĦotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas vai autentifikācijas iespējas vai 
attiecīgo apdraudēto daĜu apturēšanas vai 
atsaukšanas kārtību. 

(e) kārtību, kādā pārtrauc izmantot vai 
atceĜ paziĦoto autentifikācijas shēmu vai 
attiecīgās apdraudētās daĜas. 

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
sarakstu, par kurām iesniegts paziĦojums 
saskaĦā ar 1. punktu, un pamatinformāciju 
par attiecīgajām shēmām. 

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un publiski 
pieejamā tīmekĜa vietnē publicē to 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
sarakstu, par kurām paziĦots saskaĦā ar 
1. punktu, un ar tām saistīto 
pamatinformāciju. 

 
 

Grozījums Nr.  64 
Regulas priekšlikums 
7.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Drošības prasību pārkāpums 

 1. Ja saistībā ar elektroniskās 
identifikācijas shēmu, kas paziĦota 
saskaĦā ar 7. panta 1. punktu, vai 
6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto 
autentifikācijas iespēju ir konstatēts 
pārkāpums vai ja tā ir daĜēji apdraudēta 
un tādēĜ attiecīgā shēma vairs nav 
pietiekami droša pārrobežu darījumiem, 
paziĦotāja dalībvalsts nevilcinoties 
pārtrauc izmantot vai atceĜ šādas 
elektroniskās identifikācijas shēmas vai 
autentifikācijas iespējas pārrobežu 
funkcijas vai attiecīgās apdraudētās daĜas 
un par to informē pārējās dalībvalstis un 
Komisiju. 

 2. Ja 1. punktā minētais pārkāpums vai 
apdraudējums ir novērsts, paziĦotāja 
dalībvalsts pēc iespējas ātrāk atjauno 
autentifikāciju un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju. 
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 3. Ja 1. punktā minētais pārkāpums vai 
apdraudējums nav novērsts trīs mēnešu 
laikā pēc tam, kad ir pārtraukta vai 
atcelta attiecīgās shēmas vai apdraudēto 
daĜu izmantošana, paziĦotāja dalībvalsts 
informē pārējās dalībvalstis un Komisiju 
par elektroniskās identifikācijas shēmas 
anulēšanu. Komisija Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī nevilcinoties publicē 
attiecīgās izmaiĦas, kas veiktas 7. panta 
2. punktā minētajā sarakstā. 

 
 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 
7.b pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.b pants 

 Atbildība 

 1. Saistībā ar elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜiem, ko izsniegusi paziĦotāja 
dalībvalsts vai kas izsniegti šīs valsts 
vārdā, tā ir atbildīga par ikvienu tiešu 
kaitējumu, kurš nodarīts, neievērojot 
6. panta prasības, ja vien tā nevar 
pierādīt, ka nav rīkojusies nolaidīgi. 

 2. Struktūra, kas izsniegusi dalībvalsts 
atzītus un paziĦotus elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜus, saskaĦā ar 
7. pantā minēto procedūru ir atbildīga par 
to, ka nav nodrošinājusi: 

 – i) iespēju nepārprotami identificēt 
konkrētu personu, izmantojot attiecīgos 
personas datus, un 

 – ii) autentifikācijas iespēju, 

 ja vien tā nevar pierādīt, ka nav rīkojusies 
nolaidīgi. 

Pamatojums 

Tāpat kā uzticamības pakalpojumiem arī tik svarīgam elementam kā drošība ir vajadzīgs 
atsevišės regulējums, kas nav saistīts ar paziĦošanas procedūru, kurā tas neiederas. 
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Ierosinātais pants attiecas gan uz publiskām, gan privātām elektroniskās identifikācijas 
shēmām. 

Grozījums Nr.  66 
Regulas priekšlikums 
8. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Koordinācija Koordinācija un sadarbspēja 

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

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜu 
sadarbspēju. Dalībvalstu elektroniskās 
identifikācijas infrastruktūru sadarbspēju 
nodrošina, izmantojot sadarbspējas 
modeli. 

 1.a Elektroniskās identifikācijas shēmas, 
par kurām dalībvalstis ir paziĦojušas 
saskaĦā ar 7. pantu, ir sadarbspējīgas. 

 1.b Sadarbspējas modelis atbilst šādiem 
kritērijiem: 

 (a) tas ir tehnoloăiski neitrāls un garantē, 
ka elektroniskā identifikācija attiecīgajā 
dalībvalstī ir vienlīdz iespējama ar ikvienu 
kādas dalībvalsts izstrādātu tehnisko 
risinājumu; 

 (b) tas sekmē integrētas privātuma 
aizsardzības principa īstenošanu. 

 1.c Dalībvalstis un Komisija pirmām 
kārtām nodrošina tieši pārrobežu mērogā 
nozīmīgāko elektronisko pakalpojumu 
sadarbspēju, šajā nolūkā: 

 (a) apmainoties ar labāko praksi attiecībā 
uz paziĦotās shēmās ietvertiem 
elektroniskās identifikācijas līdzekĜiem; 

 (b) sniedzot un regulāri atjauninot 
labākās prakses piemērus elektronisko 
identifikācijas līdzekĜu uzticamības un 
drošības jomā; 

 (c) sniedzot un regulāri atjauninot 
informāciju par to, kā veicināt 
elektronisko identifikācijas līdzekĜu 
izmantošanu. 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai atvieglotu 
1. punktā minēto dalībvalstu sadarbību ar 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka vajadzīgo kārtību, lai veicinātu 
1. punktā minēto dalībvalstu sadarbību, kas 
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mērėi sekmēt riska pakāpei atbilstošu 
augsta līmeĦa uzticamību un drošību. 
Minētie īstenošanas akti it īpaši attiecas uz 
informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiĦu attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas shēmām, paziĦoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
salīdzinošo izvērtēšanu un tādu attiecīgo 
izmaiĦu novērtējumu, ko elektroniskās 
identifikācijas nozarē veikušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Minētos īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā. 

sekmētu riska pakāpei atbilstošu augsta 
līmeĦa uzticamību un drošību. Minētie 
īstenošanas akti it īpaši attiecas uz 
informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiĦu attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas shēmām, paziĦoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
neatkarīgu revīziju, kuru veikusi trešā 
persona, un tādu attiecīgo izmaiĦu 
novērtējumu, ko elektroniskās 
identifikācijas nozarē veikušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Minētos īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar 39. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

3. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu. 

3. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot tehnoloăiski neitrālas 
obligātās prasības dažādiem drošības 
līmeĦiem, un šīs prasības nedrīkst mainīt 
valsts ieviestu elektroniskās identifikācijas 
shēmu pamatelementus. 

 3.a Attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas līdzekĜu sadarbspējai 
nepieciešamo personas datu pārrobežu 
apmaiĦu pēc analoăijas ir piemērojami 
11. panta 2. punkta noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  67 
Regulas priekšlikums 
9. pants 
 

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 dēĜ. 

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka nav rīkojies 
nolaidīgi, tas ir atbildīgs par tiešu 
kaitējumu, kas nodarīts fiziskai vai 
juridiskai personai 15. panta 1. punktā 
minēto saistību neizpildes dēĜ. 

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
nav rīkojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešu kaitējumu, kas nodarīts fiziskai vai 
juridiskai personai šajā regulā, it īpaši tās 
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radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēĜ. 

19. pantā, noteikto prasību neievērošanas 
dēĜ. 

 2.a Uzticamības pakalpojumiem, jo īpaši 
ar tiem saistītajiem strīdiem, ir 
piemērojami tās dalībvalsts tiesību akti, 
kurā reăistrēta persona, kas saĦem 
pakalpojumu, ja vien pakalpojuma 
sniedzējs un saĦēmējs nav vienojušies 
citādi. 

 

Grozījums Nr.  68 
Regulas priekšlikums 
10. pants – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Trešās valstīs reăistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji 

Trešās valstīs reăistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
 

Pamatojums 

Šī panta noteikumi attiecas tikai uz kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, tādēĜ ir 
attiecīgi jāgroza panta virsraksts.  
 
 

Grozījums Nr.  69 
Regulas priekšlikums 
10. pants - 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaĦā ar nolīgumu, 
kas saskaĦā ar LESD 218. pantu noslēgts 
starp Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reăistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reăistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji. 

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumi un 
kvalificēti sertifikāti, ko sniedz trešās 
valstīs reăistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ir akceptējami kā 
tādi kvalificēti uzticamības pakalpojumi 
un kvalificēti sertifikāti, kurus sniedz 
Savienībā reăistrēts kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs, ja: 

 (a) kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
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sniedzējs pilda šajā regulā noteiktās 
prasības un ir akreditēts dalībvalstī 
reăistrētā akreditācijas sistēmā; vai 

 (b) Savienībā reăistrēts kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kas 
pilda šajā regulā noteiktās prasības, 
garantē, ka ir ievērotas šajā regulā 
noteiktās prasības; vai 

 (c) trešās valsts izcelsmes kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi vai kvalificēti 
sertifikāti ir atzīti nolīgumā, kas saskaĦā 
ar LESD 218. pantu ir noslēgts starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju. 

 
 

Grozījums Nr.  70 
Regulas priekšlikums 
10. pants - 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem 
un kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reăistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību. 

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem 
un kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reăistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši garantējot, ka tiek sniegti droši 
uzticamības pakalpojumi un ka tiek veikta 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju uzraudzība. 

 Attiecīgās trešās valstis nodrošina 
personas datu pienācīgu aizsardzību 
atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 25. panta 
2. punktam. 

Pamatojums 

Referente vēlas norādīt — ir spēkā attiecīgs ES regulējums par personas datu aizsardzību, kurā 
noteikts, ka trešās valsts nodrošināta aizsardzības līmeĦa atbilstība ir jāvērtē, Ħemot vērā visus 
apstākĜus, kas saistīti ar datu nosūtīšanas darbību vai vairāku datu nosūtīšanas darbību 
kopumu.  
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Grozījums Nr.  71 
Regulas priekšlikums 
11. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina datu likumīgu un 
godprātīgu apstrādi saskaĦā ar 
Direktīvu 95/46/EK un attiecīgajiem valsts 
tiesību aktiem.  

2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
personas datus apstrādā saskaĦā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šādā apstrādē 
izmanto stingri ierobežotu tādu datu 
minimumu, kuri vajadzīgi, lai izsniegtu un 
uzturētu sertifikātu vai sniegtu uzticamības 
pakalpojumus. 

2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
personas datus apstrādā saskaĦā ar 
Direktīvu 95/46/EK. Šādi apstrādā tikai 
un vienīgi tos datus, kas vajadzīgi, lai 
izsniegtu un uzturētu sertifikātu vai sniegtu 
uzticamības pakalpojumu. 

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

3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
garantē tās personas datu konfidencialitāti 
un integritāti, kura izmanto uzticamības 
pakalpojumu, jo īpaši novēršot jebkādu 
iespēju izsekot uzticamības pakalpojuma 
ăenerācijai izmantotos datus. 

4. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem piešėirtas 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
elektroniskā paraksta sertifikātā 
parakstītāja vārda vietā norādīt 
pseidonīmu. 

4. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem ir pseidonīmiem, 
dalībvalstis neliedz uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem elektroniskā 
paraksta sertifikātā parakstītāja vārda vietā 
norādīt pseidonīmu. 

 4.a Personas datu apstrāde, ko veic 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs vai 
kas tiek veikta tā vārdā, ja tas ir absolūti 
nepieciešams, lai nodrošinātu tīklu un 
informācijas drošību, pildot 11., 15., 16. 
un 19. panta prasības, ir uzskatāma par 
likumīgās interesēs veiktu apstrādi 
Direktīvas 95/46/EK 7. panta f) punkta 
nozīmē. 
 

Grozījums Nr.  72 
Regulas priekšlikums 
12. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriĦam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kā 
noteikts Savienības tiesību aktos.  
 

 
 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 1.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija izveido un piešėir uzticības 
zīmes, kas Ĝauj atšėirt personām ar 
invaliditāti pieejamus produktus un 
pakalpojumus. 

 
 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 1.b daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  75 
Regulas priekšlikums 
13. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi, 
kas reăistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzĦemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešėir 

1. Dalībvalsts izraugās savā teritorijā vai, 
pēc savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī 
reăistrētu uzraudzības iestādi, par kuras 
darbību tā uzĦemas atbildību. Komisijai 
tiek paziĦots šīs uzraudzības iestādes 
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visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas savu 
uzdevumu izpildē. 

nosaukums un adrese. Uzraudzības 
iestādēm piešėir uzdevumu izpildei 
vajadzīgos resursus un pilnvaras. 

2. Uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
šādu uzdevumu izpildi: 

2. Uzraudzības iestāde pilda šādus 
uzdevumus: 
 

(a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reăistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
15. pantā noteiktajām prasībām; 

(a) uzrauga uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus un kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kas reăistrēti 
dalībvalstī, kura iestādi izraudzījusies, un 
šādi nodrošina, ka tie atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām; 

(b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reăistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, un to sniegtos 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus, lai 
nodrošinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām; 

 

(c) nodrošināt, ka uz attiecīgu laikposmu, 
garantējot pakalpojumu nepārtrauktību, 
attiecīgā informācija un dati, kas minēti 
19. panta 2. punkta g) apakšpunktā un ko 
reăistrējuši kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, tiek saglabāti un ir 
pieejami arī pēc tam, kad kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis savu darbību. 

(c) garantējot pakalpojumu 
nepārtrauktību, nodrošina, ka attiecīgu 
laikposmu, jo īpaši Ħemot vērā 
pakalpojumu derīguma termiĦu, attiecīgā 
informācija un dati, kas minēti 19. panta 
2. punkta g) apakšpunktā un ko reăistrējuši 
kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, tiek saglabāti un ir pieejami arī 
pēc tam, kad kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis savu 
darbību. 

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

3. Visas uzraudzības iestādes līdz nākamā 
gada pirmā ceturkšĦa beigām nodrošina, 
ka ir publiski pieejams gada pārskats par 
iepriekšējā kalendārajā gadā veiktajiem 
uzraudzības pasākumiem. Tajā noteikti 
ietver: 

(a) informāciju par uzraudzības 
pasākumiem; 

(a) informāciju par uzraudzības 
pasākumiem; 

(b) kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
paziĦojuši saskaĦā ar 15. panta 2. punktu; 

(b) kopsavilkumu par visiem pārkāpumiem, 
par kuriem uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziĦojuši saskaĦā ar 15. panta 
2. punktu; 

(c) statistikas datus par kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu tirgu un 
izmantošanu, tostarp informāciju par 
pašiem kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, to sniegtajiem 

 



 

 
 PE529.680/ 40 

 LV 

kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem un izmantotajiem 
produktiem, kā arī klientu vispārēju 
aprakstu. 

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

 

5. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minēto uzdevumu 
izpildē izmantojamo procedūru 
noteikšanu. 

 

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
3. punktā minēto ziĦojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. 

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt, kādā formātā ir jābūt 
3. punktā minētajam pārskatam. Komisija 
nodrošina, lai pienācīgi būtu Ħemts vērā 
ieinteresēto personu ieguldījums. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. 

 
 

Grozījums Nr.  76 

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 datu aizsardzības iestādēm, ko 
dalībvalstis izraudzījušās saskaĦā ar 
Direktīvas 95/46/EK 28. pantu, jo šāda 
sadarbība ir vajadzīga, lai datu 
aizsardzības iestādes varētu garantēt, ka ir 
ievēroti datu aizsardzībai piemērojamie 
valsts tiesību akti, kas pieĦemti saskaĦā ar 
Direktīvu 95/46/EK. 
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Grozījums Nr.  77 
Regulas priekšlikums 
14. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi. Tās iespējami 
īsākā laikā sniedz viena otrai attiecīgo 
informāciju un pēc pamatota pieprasījuma 
arī savstarpēju palīdzību, tādējādi panākot 
pasākumu konsekventu īstenošanu. 
Savstarpējās palīdzības pieprasījumi var 
būt jo īpaši pieprasījumi sniegt 
informāciju un veikt uzraudzības 
pasākumus, piemēram, pieprasījumi veikt 
ar drošības revīziju saistītas pārbaudes, kā 
minēts 15., 16. un 17. pantā. 

2. Uzraudzības iestāde, kurai ir lūgta 
palīdzība, nevar atteikties izpildīt 
pieprasījumu izĦemot, ja vien: 

2. Uzraudzības iestāde, kurai ir lūgta 
palīdzība, var atteikties izpildīt attiecīgo 
pieprasījumu šādu iemeslu dēĜ: 

(a) tā nav pilnvarota izskatīt pieprasījumu; 
vai 

(a) uzraudzības iestāde nav pilnvarota 
izskatīt pieprasījumu; vai 

(b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem. 

(b) pieprasījuma izpilde pārsniegtu 
uzdevumus un pilnvaras, kas uzraudzības 
iestādei noteikti šajā regulā un spēkā 
esošajos tiesību aktos. 
 

3. Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgu izmeklēšanu, kurā 
piedalās citu dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu darbinieki. 

3. Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgus pasākumus. 

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā 
tiek veikta izmeklēšana, atbilstīgi savas 
valsts tiesību aktiem, izmeklēšanas 
uzdevumus var uzticēt tās uzraudzības 
iestādes darbiniekiem, kam tiek sniegta 
palīdzība. Šādas pilnvaras var izmantot 
vienīgi uzĦemošās uzraudzības iestādes 
darbinieku vadībā un klātbūtnē. Tās 
uzraudzības iestādes darbiniekiem, kam 
tiek sniegta palīdzība, piemēro valsts 
tiesību aktus, kuri attiecas uz uzĦemošo 
uzraudzības iestādi. UzĦemošā 
uzraudzības iestāde uzĦemas atbildību par 
tās uzraudzības iestādes darbinieku 
darbību, kam tiek sniegta palīdzība. 

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā 
tiek veikta izmeklēšana, atbilstīgi savas 
valsts tiesību aktiem izmeklēšanas 
uzdevumus var uzticēt palīdzības 
saĦēmējas uzraudzības iestādes 
darbiniekiem. Šādas pilnvaras var izmantot 
vienīgi uzĦēmējas uzraudzības iestādes 
darbinieku vadībā un klātbūtnē. Tās 
uzraudzības iestādes darbiniekiem, kurai 
tiek sniegta palīdzība, piemēro uzĦēmējas 
uzraudzības iestādes valsts tiesību aktus. 
UzĦēmēja uzraudzības iestāde ir atbildīga 
par palīdzības saĦēmējas uzraudzības 
iestādes darbinieku rīcību. 
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4. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, 
kas jāievēro saistībā ar šajā pantā 
paredzēto savstarpējo palīdzību. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. 

 

 

Grozījums Nr.  78 
Regulas priekšlikums 
15. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Savienībā reăistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievērojot esošo 
nozares labāko praksi, veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu riskus, kas var mazināt 
sniegto uzticamības pakalpojumu drošumu 
un elastīgumu. Ar šiem pasākumiem 
nodrošina, ka ir pilnībā ievērotas tiesības 
uz datu aizsardzību, un garantē riska 
pakāpei atbilstošu drošības līmeni, Ħemot 
vērā tehnoloăiju attīstību. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par ikviena incidenta 
negatīvo ietekmi. Uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji arī veic attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu iepriekš 
nebijušus drošības riskus un atjaunotu 
ierasto pakalpojuma drošības līmeni. 

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
uzraudzības iestādei iesniegt ziĦojumu 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 
nevilcinoties un ne vēlāk kā 6 mēnešu 
laikā pēc tam, kad ir sācis darbību, 
iesniedz ziĦojumu par atbilstības revīziju, 
ko veikusi atzīta neatkarīga iestāde, kura 
apliecinājusi, ka ir kompetenta veikt šādu 
revīziju, jo šis ziĦojums ir vajadzīgs, lai 
apstiprinātu, ka ir veikti atbilstīgi drošības 
pasākumi. 

2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saĦemšanas, paziĦo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas 

2. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
nevilcinoties un, ja iespējams, ne vēlāk kā 
24 stundu laikā pēc attiecīgās informācijas 
saĦemšanas ziĦo kompetentajai 
uzraudzības iestādei un vajadzības 
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drošības jomā kompetentajai valsts 
iestādei un citām attiecīgām trešām 
personām, piemēram, datu aizsardzības 
iestādēm, par jebkuru tādu drošības vai 
integritātes pārkāpumu, kas būtiski ietekmē 
sniegtos uzticamības pakalpojumus un ar 
tiem saistītos personas datus. 

gadījumā arī citām attiecīgajām 
struktūrām (piemēram, par informācijas 
drošību atbildīgajai valsts iestādei vai datu 
aizsardzības iestādēm) par ikvienu tādu 
drošības prasību vai integritātes 
pārkāpumu, kas būtiski ietekmē sniegtos 
uzticamības pakalpojumus un ar tiem 
saistītos personas datus. Ja šādu 
paziĦojumu 24 stundu laikā nav 
iespējams sniegt, tas būtu jānosūta ar 
paskaidrojumu par kavēšanās iemesliem. 

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
vai integritātes pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, attiecīgā uzraudzības 
iestāde informē citu dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aăentūru (ENISA). 

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
prasību vai integritātes pārkāpums skar 
divas vai vairākas dalībvalstis, attiecīgā 
uzraudzības iestāde informē šo dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aăentūru (ENISA). 

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 attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā, apspriežoties ar uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju, informē 
sabiedrību vai pieprasa, lai to izdarītu 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošinot, ka attiecīgās personas var 
veikt vajadzīgos piesardzības pasākumus. 
Parasti sabiedrība tiek informēta, cik vien 
drīz tas ir praktiski iespējams, tomēr 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
lūgt atĜauju to izdarīt vēlāk, lai vispirms 
novērstu nepilnības. Ja uzraudzības 
iestāde tam piekrīt, kavēšanās nedrīkst 
pārsniegt 45 dienas. 

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

3. Uzraudzības iestāde reizi gadā iesniedz 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aăentūrai (ENISA) un Komisijai 
kopsavilkumu par pārkāpumiem, par 
kuriem paziĦojuši uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji. 

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. 

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, kompetentā 
uzraudzības iestāde ir pilnvarota izdot 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
saistošus norādījumus. Uzraudzības 
iestāde šos saistošos norādījumus saskaĦo 
ar citām attiecīgajām regulatīvajām 
struktūrām, kuras uzrauga uzticamības 
pakalpojumu sniedzēja darbības, kas nav 
uzticamības pakalpojumu sniegšana. Visi 
šie norādījumi tiek publicēti. 
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5. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētiem 1. punktā 
minētajiem pasākumiem. 

 

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, tostarp termiĦus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. 

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var sīkāk izklāstīt 1. punktā minētos 
pasākumus un noteikt, kāds formāts ir 
izmantojams, pildot 1.–3. punkta prasības. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  79 
Regulas priekšlikums 
16. pants 
 

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 ziĦojumu. 

1. Neatkarīga iestāde, kas apliecinājusi 
savu revīzijas kompetenci, katru gadu veic 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju, lai apstiprinātu, ka šie 
pakalpojumu sniedzēji un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām, un 
pakalpojumu sniedzēji iesniedz 
uzraudzības iestādei atbilstības revīzijas 
ziĦojumu. Šāda revīzija ir veicama arī 
ikreiz, kad notikušas būtiskas 
tehnoloăiskas vai organizatoriskas 
izmaiĦas. Ja pēc trim gadiem ikgadējās 
revīzijas ziĦojumi nerada bažas, šajā 
punktā minēto revīziju turpmāk veic tikai 
reizi divos gados. 

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma 
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot kvalificētos 
uzticamības pakalpojumu sniedzējus, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
joprojām atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem. Ja personas datu 
aizsardzības noteikumi, iespējams, ir 
pārkāpti, uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes. 

2. Neskarot 1. punktu, uzraudzības iestāde 
var jebkurā laikā veikt revīziju, pārbaudot 
kvalificētos uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, lai apstiprinātu, ka šie 
pakalpojumu sniedzēji un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Ja 
uzraudzības iestāde uzskata, ka ir 
pārkāpti Direktīvā 95/46/EK paredzētie 
personas datu aizsardzības noteikumi, tā 
par revīzijas rezultātiem informē datu 
aizsardzības iestādes. 
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3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas 
ziĦojumā minētu prasību neizpildi. 

3. Uzraudzības iestāde ir pilnvarota izdot 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem saistošus norādījumus, lai 
novērstu ikvienu gadījumu, kad nav 
izpildītas šajā regulā noteiktās prasības. 

4. Atsaucoties uz 3. punktu, ja kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
neizlabo šādu neizpildi termiĦā, ko 
noteikusi uzraudzības iestāde, tas zaudē 
savu kvalifikācijas statusu, un uzraudzības 
iestāde to informē, ka tā statuss tiks mainīts 
18. pantā minētajos uzticamības sarakstos. 

4. Atsaucoties uz 3. punktu, ja kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
nenovērš šādu gadījumu uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiĦā un kārtībā, tas 
zaudē savu kvalifikācijas statusu, un 
uzraudzības iestāde to informē, ka tā 
statuss tiks mainīts 18. pantā minētajos 
uzticamības sarakstos. 

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

 

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

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt, kāds formāts ir izmantojams, 
pildot 1., 2. un 4. punkta prasības. 
Nosakot standartus, kas jāizmanto 
saistībā ar šīs regulas īstenošanu, 
Komisija nodrošina, ka tiek pienācīgi 
Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums ietekmes novērtējuma veidā. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. 

 
 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 
16.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 16.a pants 

 Uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzība 

 Lai uzraudzības iestāde varētu sekmīgāk 
veikt 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto uzraudzību, uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji ziĦo uzraudzības 
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iestādei par to, ka ir iecerējuši sākt 
piedāvāt uzticamības pakalpojumus, un 
informē uzraudzības iestādi par 
tehniskajiem un organizatoriskajiem 
pasākumiem, kurus veikuši, lai pārvaldītu 
drošības riskus saistībā ar uzticamības 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaĦā 
ar 15. panta 1. punktu. 

Pamatojums 

Referente labojusi 35. grozījumu, kurā kĜūdaini bija ierakstīts vārds „kvalificētu”. Regulas 
35. grozījuma pamatojums ir šāds: referente vēlas iekĜaut šo jauno pantu, lai uzraudzības 
iestāde varētu sekmīgāk veikt savu darbu saistībā ar uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
(proti, nekvalificētiem uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem) un lai nekvalificētiem 
uzticamības pakalpojumiem garantētu tikai absolūti nepieciešamo juridisko spēku. 
 

Grozījums Nr.  81 
Regulas priekšlikums 
17. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji ziĦo uzraudzības iestādei par to, 
ka ir iecerējuši sniegt kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus, un saskaĦā ar 
16. panta 1. punktu iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziĦojumu, kuru 
sagatavojusi neatkarīga iestāde, kas 
apliecinājusi savu revīzijas kompetenci. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad ir 
iesnieguši uzraudzības iestādei drošības 
revīzijas ziĦojumu, un tikai tad, kad tiem 
piešėirts kvalifikācijas statuss. 

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

2. Ja saskaĦā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādei ir iesniegti attiecīgie dokumenti un 
ja uzraudzības iestāde apstiprina 
atbilstību, kvalificētos pakalpojumu 
sniedzējus iekĜauj 18. pantā minētajos 
uzticamības sarakstos, norādot, ka 
kvalifikācijas statuss ir apstiprināts. 

3. Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs regulas 

3. Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs regulas 
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prasībām. prasībām. 

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

Ja pārbaudes procesa rezultāti ir pozitīvi, 
tad uzraudzības iestāde nevilcinoties un ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šāda 
atzinuma pieĦemšanas uzticamības 
sarakstos norāda kvalificēto pakalpojumu 
sniedzēju un to sniegto kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu kvalifikācijas 
statusu. 

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiĦu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta. 

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiĦu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta. Ja no 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja ir 
saĦemti vajadzīgie dokumenti, pārbaude 
ir jāpabeidz trīs mēnešu laikā. 

4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziĦojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekĜauts 3. punktā minētajos sarakstos. 

 

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

5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt, kāds formāts ir izmantojams, 
pildot 1., 2. un 3. punkta prasības. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. 
 

 

Grozījums Nr.  82 
Regulas priekšlikums 
18. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Katra dalībvalsts izveido, atjaunina un 
publicē uzticamības sarakstus, kuros 
sniegta informācija par kvalificētajiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kas 
ir attiecīgās dalībvalsts kompetencē, kā arī 
informācija par to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem. 

2. Dalībvalstis drošā veidā izveido, 2. Dalībvalstis drošā veidā izstrādā, 
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atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt sagatavoti 
automatizētai apstrādei piemērotā 
formātā. 

atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt sagatavoti 
formātā, kas piemērots gan paša saraksta, 
gan atsevišėu sertifikātu automatizētai 
apstrādei. 

3. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās paziĦo 
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 izmaiĦām. 

3. Dalībvalstis nevilcinoties paziĦo 
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 izmaiĦām. 

4. Izmantojot drošu kanālu, Komisija 
publisko 3. punktā minēto informāciju, 
kura ir elektroniski parakstīta vai 
apzīmogota, turklāt sagatavota 
automatizētai apstrādei piemērotā formātā. 

4. Izmantojot drošu kanālu, Komisija 
publisko 3. punktā minēto informāciju, kas 
ir elektroniski parakstīta vai apzīmogota, 
turklāt sagatavota automatizētai apstrādei 
piemērotā formātā. 

5. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu. 

 

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt uzticamības sarakstu tehniskās 
specifikācijas un formātus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–4. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. 

6. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var sīkāk izklāstīt 1. punktā minēto 
informāciju un noteikt uzticamības 
sarakstu tehniskās specifikācijas un to, 
kāds formāts ir izmantojams, pildot 1.–
4. punkta prasības. Nosakot standartus, 
kas jāizmanto saistībā ar šīs regulas 
īstenošanu, Komisija nodrošina, ka tiek 
pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums ietekmes novērtējuma veidā. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. 

 
 

Grozījums Nr.  83 
Regulas priekšlikums 
18.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.a pants 
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 Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
„ES” uzticības zīme 

 1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji „ES” uzticības zīmi var 
izmantot, lai iepazīstinātu ar šīs regulas 
prasībām atbilstošiem kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumiem, kurus tie 
piedāvā, un lai šādus pakalpojumus 
reklamētu. 

 2. Izmantojot „ES” uzticības zīmi 
1. punktā minēto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu marėēšanai, kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji ir 
atbildīgi par to, lai pakalpojumi atbilstu 
visām attiecīgajām šīs regulas prasībām. 

 3. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka konkrētus obligātos kritērijus 
attiecībā uz kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu „ES” uzticības zīmes 
izskatu, saturu, izmēriem un koncepciju. 
Nosakot standartus, kas jāizmanto 
saistībā ar šīs regulas īstenošanu, 
Komisija nodrošina, ka tiek pienācīgi 
Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Šādus īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar 39. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Pamatojums 

Šādu uzticības zīmi Eiropas Parlaments pieprasīja izveidot jau 2012. gada 11. decembra 
rezolūcijā par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu. Pieprasot izveidot viegli atpazīstamu 
Eiropas marėējumu, Parlaments centās panākt, lai lietotāji vairāk uzticētos darījumiem 
tiešsaistē. Ir jāpanāk, lai uzticamības pakalpojumi tiešsaistē būtu drošāki, tādēĜ kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzējam, kas ievēro šīs regulas un jo īpaši tās 19. pantā minētās 
prasības, vajadzētu būt iespējai izmantot šo uzticības zīmi un priekšrocības, ko tā nodrošina 
elektroniskās komercijas jomā. 
 
 

Grozījums Nr.  84 
Regulas priekšlikums 
19. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekĜiem un saskaĦā ar 

1. Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekĜiem un saskaĦā ar 



 

 
 PE529.680/ 50 

 LV 

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. 

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. 

Atbildību uzĦemoties kvalificētam 
pakalpojumu sniedzējam, kvalificētais 
pakalpojumu sniedzējs vai pilnvarota trešā 
persona šādu informāciju pārbauda: 

Kvalificētais pakalpojumu sniedzējs vai 
pilnvarota trešā persona, par kuras rīcību 
ir atbildīgs kvalificētais pakalpojumu 
sniedzējs, šādu informāciju pārbauda: 

(a) pēc fiziskas personas izskata vai 
juridiskas personas pilnvarotā pārstāvja 
izskata, vai 

(a) pēc fiziskas personas izskata vai 
juridiskas personas pilnvarotā pārstāvja 
izskata, vai 

(b) attālināti, izmantojot paziĦotajā shēmā 
ietvertos elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜus, kuri izsniegti saskaĦā ar 
a) apakšpunktu. 

(b) attālināti, izmantojot paziĦotajā shēmā 
ietvertos elektroniskās identifikācijas 
līdzekĜus, kuri izsniegti saskaĦā ar 
a) apakšpunktu. 

2. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, nodrošinot kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus: 

2. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, nodrošinot kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus: 

(a) nodarbina darbiniekus, kuriem ir 
vajadzīgās zināšanas, pieredze un 
kvalifikācija, kuri veic Eiropas vai 
starptautiskiem standartiem atbilstīgas 
administratīvās un vadības procedūras un ir 
atbilstīgi apmācīti par drošības un personas 
datu aizsardzības noteikumiem; 

(a) nodarbina personālu, kuram ir 
vajadzīgās zināšanas, pieredze un 
kvalifikācija un kurš strādā, ievērojot 
Eiropas vai starptautiskiem standartiem 
atbilstīgas administratīvās un vadības 
procedūras, un ir saĦēmis atbilstošu 
apmācību par drošības un personas datu 
aizsardzības noteikumiem; 

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

(b) uzĦemas risku saistībā ar atbildību par 
kaitējuma atlīdzināšanu, šajā nolūkā 
nodrošinot pietiekamus finanšu resursus 
vai izmantojot piemērotu atbildības 
apdrošināšanas shēmu; 

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

(c) personu, kura vēlas izmantot 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus, 
pirms līguma slēgšanas nepārprotami un 
uzskatāmi informē par to, tieši kādā 
kārtībā un ar kādiem nosacījumiem ir 
izmantojams attiecīgais pakalpojums, kā 
arī par atbildības ierobežojumiem; 

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

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

(e) izmanto uzticamas sistēmas tiem 
iesniegto datu uzglabāšanai pārbaudāmā 

(e) izmanto sistēmas saĦemto datu 
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formā, lai: uzglabāšanai pārbaudāmā formā, lai: 

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

– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tas ir saskaĦā ar valsts 
vai Savienības tiesību aktiem un ja tam 
piekrīt persona, uz kuru šie dati attiecas, 

– ierakstus un izmaiĦas varētu izdarīt tikai 
pilnvarotas personas, 

– ierakstus un izmaiĦas varētu izdarīt tikai 
pilnvarotas personas, 

– varētu pārbaudīt informācijas 
autentiskumu; 

– varētu pārbaudīt informācijas 
autentiskumu; 

(f) veic pasākumus pret datu viltošanu un 
zādzību; 

(f) veic pasākumus pret datu viltošanu un 
zādzību; 

(g) uz attiecīgu laikposmu reăistrē visu 
attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem un saĦemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēĜ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Šādu reăistrāciju var veikt 
elektroniski; 

(g) uz attiecīgu laikposmu un pat tad, ja 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs vairs nesniedz kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus, reăistrē visu 
attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem un saĦemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēĜ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Tiklīdz uzglabāšanai 
vajadzīgais laikposms ir beidzies, šī 
informācija ir jādzēš. Šādu reăistrāciju var 
veikt elektroniski; 

(h) ir sagatavojuši atjauninātu plānu par 
pakalpojumu pārtraukšanu, lai 
nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību 
saskaĦā ar noteikumiem, ko saskaĦā ar 
13. panta 2. punkta c) apakšpunktu 
izdevusi uzraudzības iestāde; 

(h) ir sagatavojuši aktuālu darbības 
pārtraukšanas plānu, lai garantētu 
pakalpojumu nepārtrauktību, atbilstoši 
noteikumiem, ko saskaĦā ar 13. panta 
2. punkta c) apakšpunktu izdevusi 
uzraudzības iestāde; 

(i) nodrošina personas datu likumīgu 
apstrādi saskaĦā ar 11. pantu. 

(i) garantē personas datu likumīgu apstrādi 
saskaĦā ar 11. pantu. 

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē 
reăistrē atsauktos sertifikātus desmit 
minūšu laikā pēc šādas atsaukšanas. 

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē 
nevilcinoties reăistrē atsauktos sertifikātus. 

4. Attiecībā uz 3. punktu kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
izsniedz kvalificētus sertifikātus, ikvienam 
pārbaudītājam sniedz informāciju par tiem 
izsniegto kvalificēto sertifikātu derīgumu 
vai atsaukšanu. Šī informācija ir pieejama 
jebkurā laikā, vismaz tad, ja to pieprasa, 
izmantojot sertifikātu automatizētā veidā, 
kas ir uzticams, bez maksas un efektīvs. 

4. Attiecībā uz 3. punktu kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
izsniedz kvalificētus sertifikātus, ikvienam 
pārbaudītājam sniedz informāciju par to, 
vai šo pakalpojumu sniedzēju izsniegtie 
kvalificētie sertifikāti ir derīgi vai 
atsaukti. Šī informācija ir pieejama jebkurā 
laikā, vismaz tad, ja to pieprasa, izmantojot 
sertifikātu automatizētā veidā. 
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5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 19. pantā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja uzticamas 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest sistēmu un produktu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums ietekmes 
novērtējuma veidā. Regulas 19. pantā 
noteiktās prasības ir izpildītas tad, ja 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

 
 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Elektronisks paraksts var radīt 
juridiskais spēks, tas ir pieĦemams kā 
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēĜ. 

1. Elektroniskajam parakstam ir juridisks 
spēks, un tas var būt pieĦemams kā 
pierādījums tiesvedībā. Tiek uzskatīts, ka 
kvalificēts elektroniskais paraksts garantē 
augstāku drošības līmeni nekā citi 
elektronisko parakstu veidi. 

Pamatojums 

Referentes sākotnēji franču valodā ierosināto 43. grozījumu bija grūti iztulkot angĜu valodā, 
tādēĜ referente nolēma iesniegt jaunu grozījumu angĜu valodā, lai šo punktu pārfrāzētu. 
 
 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziĦā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku. 

2. Kvalificēts elektroniskais paraksts 
atbilst juridiskajām prasībām attiecībā uz 
parakstu saistībā ar datiem elektroniskā 
formā tādā pašā veidā, kā paraksts 
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rokrakstā atbilst šīm prasībām saistībā ar 
datiem uz papīra. 

Pamatojums 

Šėiet, ka Direktīvas 1999/93/EK tekstā ir labāk Ħemtas vērā dažādi valsts tiesību aktos noteiktie 
veidi un procesuālās prasības. 
 
 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Derīgs kvalificēts elektroniskais 
paraksts ir uzskatāms par sākotnēji 
šėietami ticamu (prima facie) pierādījumu 
tam, ka attiecīgi parakstītais 
elektroniskais dokuments ir autentisks 
oriăināls. 

Pamatojums 

Jēdziens „derīgs” attiecas uz regulas priekšlikuma 25. panta 1. punktu. Tikai veiksmīgi validēts 
paraksts var kalpot kā konkrēts pierādījums. 
 
 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs. 

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē dalībvalstīs un 
Savienības iestādēs. 

 
 

Grozījums Nr.  89 
Regulas priekšlikums 
20. pants – 4. punkts 
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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 piekĜūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, — tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie paraksti, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim. 

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu garantētas drošības līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētam elektroniskajam 
parakstam — gadījumos, kad to pieprasa 
dalībvalsts vai Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aăentūras, lai veiktu 
publiskā sektora iestādes piedāvātu 
darījumu, pamatojoties uz atbilstīgu ar 
šādiem pakalpojumiem saistīto risku 
novērtējumu, — par derīgiem šāda 
tiešsaistes pakalpojuma izmantošanai tiek 
atzīti un akceptēti visi elektroniskie 
paraksti, kas atbilst vismaz tādam pašam 
garantētas drošības līmenim. 

 
 

Grozījums Nr.  90 
Regulas priekšlikums 
20. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saistībā ar publiskā sektora iestādes 
piedāvātu tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu piekĜuvi 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” šeit ir lieks. 
 
 

Grozījums Nr.  91 
Regulas priekšlikums 
20. pants – 6. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā paraksta 
4. punktā minēto dažādo drošības līmeĦu 

svītrots 
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noteikšanu. 

Pamatojums 

Dažādu elektroniskā paraksta drošības līmeĦu noteikšana ir viens no šīs regulas 
pamatelementiem, tādēĜ referente uzskata, ka šo jautājumu nedrīkst izlemt, pieĦemot deleăētus 
aktus. 
 
 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 
20. pants – 7. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeĦu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam pieĦemtā 
deleăētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektroniskais paraksts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

7. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeĦu standartu identifikācijas numurus. 
Nosakot standartus, kas jāizmanto 
saistībā ar šīs regulas īstenošanu, 
Komisija nodrošina, ka tiek pienācīgi 
Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka drošības 
līmenis, kas noteikts atbilstīgi 6. punktam 
pieĦemtā deleăētajā aktā, ir panākts tad, ja 
elektroniskais paraksts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz ikvienu šīs regulas pantu, kurā minēta standartu izmantošana. 
 
 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 
21. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 

svītrots 
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attiecībā uz precīzāk definētām 
I pielikumā noteiktajām prasībām. 

Pamatojums 

Īstenošanas akts šėiet piemērotāks, tādēĜ šis punkts ir apvienots ar nākamo punktu. 
 
 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 
21. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
I pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
paraksta sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot standartus, kas 
jāizmanto saistībā ar šīs regulas 
īstenošanu, Komisija nodrošina, ka tiek 
pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
I pielikumā noteiktās prasības ir izpildītas 
tad, ja kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz ikvienu šīs regulas pantu, kurā minēta standartu izmantošana. 
 

Grozījums Nr.  95 
Regulas priekšlikums 
22. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
II pielikumā noteiktajām prasībām ir 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot standartus, kas 
jāizmanto saistībā ar šīs regulas 
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panākta tad, ja kvalificētas elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīces atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

īstenošanu, Komisija nodrošina, ka tiek 
pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
II pielikumā noteiktās prasības ir izpildītas 
tad, ja kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

 
 

Grozījums Nr.  96 
Regulas priekšlikums 
23. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka 
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaĦā ar kādu 
no standartiem, kuri noteikti attiecībā uz 
tādu informācijas tehnoloăiju produktu 
drošības novērtēšanu, kurus Komisija, 
pieĦemot īstenošanas aktus, iekĜāvusi 
sarakstā. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces sertificē dalībvalstu 
izraudzītas kompetentas publiskā vai 
privātā sektora iestādes ar nosacījumu, ka 
ir novērtēts minēto ierīču drošums saskaĦā 
ar kādu no standartiem, kas noteikti 
attiecībā uz tādu informācijas tehnoloăiju 
produktu drošuma novērtēšanu, kurus 
Komisija ir iekĜāvusi sarakstā, pieĦemot 
īstenošanas aktus. Nosakot standartus, kas 
jāizmanto saistībā ar šīs regulas 
īstenošanu, Komisija nodrošina, ka tiek 
pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Minētos īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā. 
Šos aktus Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

2. Dalībvalstis paziĦo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm izraudzīto publiskā 
vai privātā sektora iestāžu nosaukumus un 
adreses, kā minēts 1. punktā. 

2. Dalībvalstis, izraudzījušās 1. punktā 
minētās publiskā vai privātā sektora 
iestādes, paziĦo Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm to nosaukumu un adresi. 

3. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz tādu īpašu kritēriju izstrādi, 
kuri jāievēro izraudzītajām iestādēm, kas 

3. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz tādu īpašu kritēriju izstrādi, kas 
1. punktā minētajām dalībvalstu 
izraudzītajām iestādēm ir jāievēro, lai 
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minētas 1. punktā. veiktu sertificēšanu atbilstoši 1. punkta 
prasībām. 

Pamatojums 

SaskaĦā ar LESD 290. pantu leăislatīvajos aktos tiek konkrēti noteikti pilnvaru deleăēšanas 
mērėi, saturs, apjoms un ilgums. Šis grozījums nodrošina vajadzīgo deleăējuma precizitāti. 
 

Grozījums Nr.  97 
Regulas priekšlikums 
24. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

3. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt, kāds formāts ir izmantojams 
un kāda kārtība ir jāievēro, pildot 
1. punkta prasības. Minētos īstenošanas 
aktus pieĦem saskaĦā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  98 
Regulas priekšlikums 
25. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām 
ir panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validācija atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

3. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 1. punktā 
noteiktās prasības ir izpildītas tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu validācija 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
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Grozījums Nr.  99 
Regulas priekšlikums 
26. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificētu 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
validēšanas pakalpojumi atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificēto 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 1. punkta 
b) apakšpunktā noteiktās prasības ir 
izpildītas tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validēšanas pakalpojumi atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

Grozījums Nr.  100 
Regulas priekšlikums 
27. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām 
ir panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas kārtība atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

3. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 1. punktā 
noteiktās prasības ir izpildītas tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
saglabāšanas kārtība atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 
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Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 
28. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija par 
to, ka ir nodrošināta to datu izcelsme un 
integritāte, ar kuriem tas ir saistīts. 

2. Derīgs kvalificēts elektroniskais zīmogs 
ir uzskatāms par sākotnēji šėietami 
ticamu (prima facie) pierādījumu tam, ka 
ar to apzīmogots elektroniskais 
dokuments ir autentisks oriăināls. Šis 
noteikums ir piemērojams, neskarot valsts 
tiesību aktus, kas reglamentē 
pilnvarojumu un pārstāvību. 

 
 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 
28. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
un akceptē visās dalībvalstīs. 

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
visās dalībvalstīs. 

Pamatojums 

Nav skaidrs, ar ko „atzīst” atšėiras no „akceptē”. Attiecīgie noteikumi par elektroniskajiem 
parakstiem ir svītroti, bet šis punkts ir saglabāts, jo visās dalībvalstīs nepastāv jēdziens 
„(elektroniskais) zīmogs”. 
 
 

Grozījums Nr.  103 
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 piekĜūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 

4. Ja ir vajadzīgs elektroniskais zīmogs ar 
tādu drošības līmeni, kas ir zemāks nekā 
kvalificētam elektroniskajam zīmogam — 
jo īpaši tad, kad to pieprasa dalībvalsts, lai 
būtu pieejams publiskā sektora iestādes 
piedāvāts tiešsaistes pakalpojums, 
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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. 

pamatojoties uz atbilstīgu ar šādiem 
pakalpojumiem saistīto risku 
novērtējumu, — par derīgiem šāda 
tiešsaistes pakalpojuma izmantošanai tiek 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam garantētas 
drošības līmenim. 

Pamatojums 

Vārds „nodrošinājums” šeit ir lieks. 
 
 

Grozījums Nr.  104 
Regulas priekšlikums 
28. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

5. Lai publiskā sektora iestādes piedāvāts 
tiešsaistes pakalpojums būtu pieejams 
pārrobežu mērogā, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
līmeni, kas ir augstāks nekā kvalificētam 
elektroniskajam zīmogam. 

Pamatojums 

Vārds „nodrošinājums” šeit ir lieks. 
 
 

Grozījums Nr.  105 
Regulas priekšlikums 
28. pants – 6. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā zīmoga 4. punktā 
minēto dažādo drošības līmeĦu 
noteikšanu. 

svītrots 

Pamatojums 

Dažādu elektroniskā zīmoga drošības līmeĦu noteikšana ir viens no šīs regulas 
pamatelementiem, tādēĜ referente uzskata, ka šo jautājumu nedrīkst izlemt, pieĦemot deleăētus 
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aktus. 
 
 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 
28. pants – 7. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

7. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeĦu standartu identifikācijas numurus. 
Nosakot standartus, kas jāizmanto 
saistībā ar šīs regulas īstenošanu, 
Komisija nodrošina, ka tiek pienācīgi 
Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
garantētais drošības līmenis, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieĦemtā deleăētā 
aktā, ir panākts tad, ja elektroniskais 
zīmogs atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz ikvienu šīs regulas pantu, kurā minēta standartu izmantošana. 
 

Grozījums Nr.  107 
Regulas priekšlikums 
29. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Uz kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz III pielikumā 
noteiktās prasības. 

2. Uz kvalificētiem pārrobežu 
izmantošanai paredzētiem elektroniskā 
zīmoga sertifikātiem neattiecas neviena 
obligāta prasība, kas pārsniedz 
III pielikumā noteiktās prasības. 

Grozījums Nr.  108 
Regulas priekšlikums 
29. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

5. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot standartus, kas 
jāizmanto saistībā ar šīs regulas 
īstenošanu, Komisija nodrošina, ka tiek 
pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto personu 
ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
III pielikumā noteiktās prasības ir 
izpildītas tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

 
 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 
30. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Prasībām, kas noteiktas attiecībā uz 
kvalificētām elektroniskā zīmoga radīšanas 
ierīcēm, 22. pantu piemēro mutatis 
mutandis. 

1. Prasībām, kas noteiktas attiecībā uz 
kvalificētām elektroniskā zīmoga un/vai 
spiedoga radīšanas ierīcēm, 22. pantu 
piemēro mutatis mutandis. 

 
 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 
30. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz kvalificēto elektroniskā 
zīmoga radīšanas ierīču sertifikāciju 
23. pantu piemēro mutatis mutandis. 

2. Attiecībā uz kvalificēto elektroniskā 
zīmoga un/vai spiedoga radīšanas ierīču 
sertifikāciju 23. pantu piemēro mutatis 
mutandis. 
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Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 
30. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Attiecībā uz tāda saraksta publicēšanu, 
kurā uzskaitītas kvalificētas elektroniskā 
zīmoga radīšanas ierīces, kas ir sertificētas, 
24. pantu piemēro mutatis mutandis. 

3. Attiecībā uz tāda saraksta publicēšanu, 
kurā uzskaitītas kvalificētas elektroniskā 
zīmoga un/vai spiedoga radīšanas ierīces, 
kas ir sertificētas, 24. pantu piemēro 
mutatis mutandis. 

 
 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 
31. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu validāciju un saglabāšanu 25., 26. 
un 27. pantu piemēro mutatis mutandis. 

Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu un/vai spiedogu validāciju un 
saglabāšanu 25., 26. un 27. pantu piemēro 
mutatis mutandis. 

 
 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 
32. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
laika zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija 
par to, ka ir nodrošināts zīmogā norādītais 
laiks un to datu integritāte, ar kuriem ir 
saistīts minētais laiks. 

2. Kvalificēts elektroniskais laika zīmogs 
ir uzskatāms vismaz par sākotnēji šėietami 
ticamu (prima facie) pierādījumu tam, ka 
zīmogā norādītais laiks ir pareizs un ka ar 
to ir apzīmogots dokumenta oriăināls. 

 

Grozījums Nr.  114 
Regulas priekšlikums 
33. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kvalificēts elektroniskais laika zīmogs 
atbilst šādām prasībām: 

1. Kvalificēts elektroniskais laika zīmogs 
atbilst šādām prasībām: 

(a) tas ir precīzi sasaistīts ar universālo 
koordinēto laiku (UTC), lai nepieĜautu 
iespēju veikt datos neatklājamas izmaiĦas;  

(a) tas ir precīzi saistīts ar koordinēto 
universālo laiku (UTC), lai nepieĜautu 
iespēju veikt datos neatklājamas izmaiĦas;  

 
(b) tas ir balstīts uz precīzu laika avotu; (b) tas ir balstīts uz precīzu laika avotu; 

(c) to ir izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs; 

(c) to ir izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs; 

(d) tas ir parakstīts, izmantojot kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotu elektronisko parakstu vai uzlabotu 
elektronisko zīmogu, vai citu līdzvērtīgu 
metodi. 

(d) tas ir parakstīts, izmantojot kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotu elektronisko parakstu vai uzlabotu 
elektronisko zīmogu. 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām 
ir panākta tad, ja laika un datu precīza 
sasaiste un precīzs laika avots atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 1. punktā 
noteiktās prasības ir izpildītas tad, ja laika 
un datu precīza sasaiste un precīzs laika 
avots atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. 

Šos aktus Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Šos aktus Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 
 

Grozījums Nr.  115 
Regulas priekšlikums 
34. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 

2. Dokumentam, kas parakstīts ar 
kvalificētu elektronisko parakstu vai 
apzīmogots ar kvalificētu elektronisko 
zīmogu, ir tāds pats juridiskais spēks kā 
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kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar 
nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj automātiski 
mainīt dokumentu. 

papīra dokumentam, kurš parakstīts ar 
roku vai apzīmogots ar parastu zīmogu, ja 
tāds ir paredzēts valsts tiesību aktos, ar 
nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj to 
automātiski mainīt. 

 
 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 
34. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas 
nolūkā ir vajadzīgs dokumenta oriăināls 
vai apliecināta kopija, tad citās 
dalībvalstīs bez papildu prasībām akceptē 
vismaz tādus elektroniskos dokumentus, 
ko izsniegušas personas, kuras ir 
pilnvarotas izsniegt attiecīgos 
dokumentus, un kas atzīti par oriăināliem 
vai apliecinātām kopijām saskaĦā ar 
izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem. 

svītrots 

Pamatojums 

Regulas 34. panta 3. punkts ir svītrojams, jo citādi par apšaubāmu varētu uzskatīt ierasta un 
pārbaudīta ārvalstīs izsniegtu dokumentu apliecināšanas instrumenta (apostila) izmantošanu, 
attiecībā uz kuru Komisijai arī jāizstrādā jauns regulējums. 
 
 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 
34. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga formātus, kas 
jāakceptē, ja publiskā sektora iestādes 
piedāvāta tiešsaistes pakalpojuma 
sniegšanas nolūkā dalībvalsts ir 
pieprasījusi parakstītu vai apzīmogotu 

svītrots 
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dokumentu, kurš minēts 2. punktā. 
Minētos īstenošanas aktus pieĦem 
saskaĦā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā. 

 
 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 
35. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dati, kas nosūtīti vai saĦemti, izmantojot 
elektroniskos piegādes pakalpojumus, ir 
pieĦemami kā pierādījums tiesvedībā 
attiecībā uz datu integritāti un pārliecību 
par datumu un laiku, kad norādītais 
adresāts nosūtījis vai saĦēmis datus. 

1. Dati, kas nosūtīti vai saĦemti, izmantojot 
elektroniskos piegādes pakalpojumus, ir 
pieĦemami kā pierādījums tiesvedībā.  

 
 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 
35. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecībā uz datiem, kas nosūtīti vai 
saĦemti, izmantojot elektroniskos piegādes 
pakalpojumus, pastāv juridiskā 
prezumpcija par to datu nosūtīšanas vai 
saĦemšanas datuma un laika precizitāti, 
kuri norādīti kvalificētā elektroniskās 
piegādes sistēmā. 

2. Dati, kas nosūtīti vai saĦemti, izmantojot 
elektroniskos piegādes pakalpojumus, ir 
uzskatāmi vismaz par sākotnēji šėietami 
ticamu (prima facie) pierādījumu tam, ka 
dati ir autentiski un ka kvalificētajā 
elektroniskās piegādes sistēmā norādītais 
datu nosūtīšanas vai saĦemšanas datums 
un laiks ir pareizs. 

 
 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 
35. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šis pants ir piemērojams, neskarot 
Regulas (EK) Nr. 1348/2000 noteikumus. 
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Grozījums Nr.  121 
Regulas priekšlikums 
35. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. SaskaĦā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz precizētiem datu nosūtīšanas 
vai saĦemšanas mehānismiem, kurus 
izmantojot, tiek sniegti elektroniskie 
piegādes pakalpojumi, un kuru mērėis ir 
sekmēt elektronisko piegādes 
pakalpojumu sadarbspēju. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  122 
Regulas priekšlikums 
36. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un saĦemšanas 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 1. punktā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja datu nosūtīšana 
un saĦemšana atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

2. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un saĦemšanas 
standartu identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 1. punktā 
noteiktās prasības ir izpildītas tad, ja datu 
nosūtīšana un saĦemšana atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 
 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 
37. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekĜa vietĦu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekĜa vietĦu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

4. PieĦemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekĜa vietĦu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot 
standartus, kas jāizmanto saistībā ar šīs 
regulas īstenošanu, Komisija nodrošina, 
ka tiek pienācīgi Ħemts vērā ieinteresēto 
personu ieguldījums, vēlams, ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
IV pielikumā noteiktās prasības ir 
izpildītas tad, ja kvalificēti tīmekĜa vietĦu 
autentifikācijas sertifikāti atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz ikvienu šīs regulas pantu, kurā minēta standartu izmantošana. 
 

Grozījums Nr.  124 
Regulas priekšlikums 
38. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai piešėir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

1. Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai piešėir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

2. Pilnvaras pieĦemt 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 deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

2. Pilnvaras pieĦemt 8. panta 3. 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 deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz piecu gadu laikposmu 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
Komisija sagatavo ziĦojumu par pilnvaru 
deleăēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms 
piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleăēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
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pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

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 deleăēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleăēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleăēto aktu derīgumu. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8. panta 3. 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 deleăēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleăēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleăētos aktus. 

4. Tiklīdz tā pieĦem deleăētu aktu, 
Komisija par to paziĦo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

4. Tiklīdz tā pieĦem deleăētu aktu, 
Komisija par to paziĦo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ja Komisija nav 
vispirms apspriedusies ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tā nevar 
pieĦemt deleăētu aktu saskaĦā ar šo 
regulu. 

5. SaskaĦā 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 
pieĦemts deleăētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziĦots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

5. SaskaĦā ar 8. panta 3. 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 
pieĦemtais deleăētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziĦots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiĦu pagarina par diviem mēnešiem. 

 
 



 

 
 PE529.680/ 71 

 LV 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 
39. pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Īstenošanas aktus saskaĦā ar šo 
regulu var pieĦemt tikai pēc apspriešanās 
ar nozares pārstāvjiem un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. 

 
 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 
39. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas Nr. 182/2011 5. pantu. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas Nr. 182/2011 4. pantu. 

 

Grozījums Nr.  127 
Regulas priekšlikums 
40. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziĦojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziĦojumu iesniedz ne 
vēlāk kā divus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziĦojumus iesniedz reizi 
četros gados, vajadzības gadījumā tiem 
pievienojot attiecīgus likumdošanas 
priekšlikumus. 

 1.a ZiĦojumā būtu jāizvērtē, vai ir 
jāmaina šīs regulas darbības joma, 
pielāgojoties tehnoloăiju un tirgus 
attīstībai un juridiskā konteksta izmaiĦām 
gan dalībvalstīs, gan starptautiskajā vidē; 
kopumā ziĦojumā ir jānorāda, vai regula 
ir Ĝāvusi sasniegt tajā noteiktos mērėus, 
vairojot uzticēšanos darījumiem tiešsaistē. 

 



 

 
 PE529.680/ 72 

 LV 

Grozījums Nr.  128 
Regulas priekšlikums 
II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ir pietiekama pārliecība par to, ka 
elektroniskā paraksta radīšanā izmantotos 
elektroniskā paraksta radīšanas datus nevar 
izgūt un elektroniskais paraksts ir 
aizsargāts pret viltošanu, izmantojot 
patlaban pieejamās tehnoloăijas; 

(c) elektroniskā paraksta radīšanai 
izmantotos elektroniskā paraksta radīšanas 
datus nevar atvasināt, un, izmantojot 
patlaban pieejamās tehnoloăijas, 
elektroniskais paraksts ir aizsargāts pret 
viltošanu; 

 
 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 1.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Direktīvas 95/46/EK 8. panta nozīmē 
konfidenciāla informācija netiek 
apstrādāta. 

 
 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 
IV pielikums – 1.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Direktīvas 95/46/EK 8. panta nozīmē 
konfidenciāla informācija netiek 
apstrādāta. 

 
 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 
IV pielikums – c punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās juridiskās personas identitāti, 

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās fiziskās vai juridiskās 
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kam izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
nosaukumu un reăistrācijas numuru 
atbilstīgi oficiālos reăistros norādītajai 
informācijai; 

personas identitāti, kurai izsniegts 
sertifikāts, ietverot vismaz 
vārdu/nosaukumu un attiecīgā gadījumā 
reăistrācijas numuru atbilstīgi oficiālos 
reăistros norādītajai informācijai; 

 
 

Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 
IV pielikums – d punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) tās juridiskās personas adresi, norādot 
vismaz pilsētu un dalībvalsti, kam izsniegts 
sertifikāts, turklāt atbilstīgi oficiālos avotos 
norādītajai informācijai; 

(d) tās fiziskās vai juridiskās personas 
adresi (norādot vismaz pilsētu un 
dalībvalsti), kurai izsniegts sertifikāts, 
turklāt atbilstīgi oficiālos avotos norādītajai 
informācijai; 

 
 
 
 
 
 


