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PAKEITIMAI 001-017 
pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešimas
Juan Fernando López Aguilar A9-0138/2022
ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Sąjungos piliečiai

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagal Reglamentą (ES) 2021/953 
tyrimo pažymėjimai gali būti išduodami 
remiantis dviejų rūšių tyrimais SARS-
CoV-2 infekcijai nustatyti, t. y. 
molekuliniais nukleorūgščių amplifikacijos 
tyrimais (NRAT), įskaitant tyrimus, 
kuriuos atliekant naudojama atvirkštinės 
transkripcijos polimerazės grandininė 
reakcija (AT-PGR), ir greitaisiais antigenų 
testais, kuriais, taikant šoninio srauto 
imunologinę analizę, nustatomi virusų 
baltymai (antigenai) ir kurių rezultatai 
gaunami greičiau nei per 30 minučių, jeigu 
juos atlieka sveikatos priežiūros 
specialistai arba tyrimus atlikti parengti 
darbuotojai. Tačiau Reglamentas (ES) 
2021/953 netaikomas tokiems antigenų 
tyrimams kaip imunofermentinė analizė 
(IFA) ar automatizuota imunologinė 
analizė, kurie atliekami ėminius dėl 
antigenų tiriant laboratorijoje. Nuo 2021 m. 
liepos mėn. Techninė darbo grupė COVID-
19 diagnostinių tyrimų klausimais2, 

(2) Pagal Reglamentą (ES) 2021/953 
tyrimo pažymėjimai gali būti išduodami 
remiantis dviejų rūšių tyrimais SARS-
CoV-2 infekcijai nustatyti, t. y. 
molekuliniais nukleorūgščių amplifikacijos 
tyrimais (NRAT), įskaitant tyrimus, 
kuriuos atliekant naudojama atvirkštinės 
transkripcijos polimerazės grandininė 
reakcija (AT-PGR), ir greitaisiais antigenų 
testais, kuriais, taikant šoninio srauto 
imunologinę analizę, nustatomi virusų 
baltymai (antigenai) ir kurių rezultatai 
gaunami greičiau nei per 30 minučių, jeigu 
juos atlieka sveikatos priežiūros 
specialistai arba tyrimus atlikti parengti 
darbuotojai. Tačiau Reglamentas (ES) 
2021/953 netaikomas tokiems antigenų 
tyrimams kaip imunofermentinė analizė 
(IFA) ar automatizuota imunologinė 
analizė, kurie atliekami ėminius dėl 
antigenų tiriant laboratorijoje. Nuo 2021 m. 
liepos mėn. Techninė darbo grupė COVID-
19 diagnostinių tyrimų klausimais2, 
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atsakinga už bendro COVID-19 greitųjų 
antigenų testų sąrašo3, kuris suderinamas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1082/2013/ES4 17 straipsnį 
įsteigtame Sveikatos saugumo komitete, 
atnaujinimą, taip pat peržiūri valstybių 
narių ir gamintojų pateikiamus pasiūlymus 
dėl laboratorinių COVID-19 antigenų 
tyrimų. Šie pasiūlymai vertinami pagal 
tuos pačius kriterijus, kaip ir pasiūlymai 
dėl greitųjų antigenų testų, o Sveikatos 
saugumo komitetas sudarė tuos kriterijus 
atitinkančių laboratorinių antigenų tyrimų 
sąrašą. Dėl šios priežasties ir siekiant 
išplėsti įvairių rūšių diagnostinių tyrimų, 
kuriais galima remtis išduodant ES 
skaitmeninį COVID pažymėjimą, taikymo 
sritį, greitųjų antigenų testų apibrėžtį 
reikėtų pritaikyti, kad į ją būtų įtraukti 
laboratoriniai antigenų tyrimai. Todėl 
valstybės narės turėtų galėti išduoti tyrimo 
pažymėjimus remdamosi antigenų 
tyrimais, kurie įtraukti į Sveikatos 
saugumo komitete suderintą ir nuolat 
atnaujinamą bendrą ES sąrašą, kaip 
atitinkantys nustatytus kokybės kriterijus;

atsakinga už bendro COVID-19 greitųjų 
antigenų testų sąrašo3, kuris suderinamas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1082/2013/ES4 17 straipsnį 
įsteigtame Sveikatos saugumo komitete, 
atnaujinimą, taip pat peržiūri valstybių 
narių ir gamintojų pateikiamus pasiūlymus 
dėl laboratorinių COVID-19 antigenų 
tyrimų. Šie pasiūlymai vertinami pagal 
tuos pačius kriterijus, kaip ir pasiūlymai 
dėl greitųjų antigenų testų, o Sveikatos 
saugumo komitetas sudarė tuos kriterijus 
atitinkančių laboratorinių antigenų tyrimų 
sąrašą. Dėl šios priežasties ir siekiant 
išplėsti įvairių rūšių diagnostinių tyrimų, 
kuriais galima remtis išduodant ES 
skaitmeninį COVID pažymėjimą, taikymo 
sritį, greitųjų antigenų testų apibrėžtį 
reikėtų pritaikyti, kad į ją būtų įtraukti 
laboratoriniai antigenų tyrimai. Todėl 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
išduoti tyrimo pažymėjimus ir, priėmus 
Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2022/2564a, persirgimo pažymėjimus, 
remdamosi antigenų tyrimais, kurie įtraukti 
į Sveikatos saugumo komitete suderintą ir 
nuolat atnaujinamą bendrą ES sąrašą, kaip 
atitinkantys nustatytus kokybės kriterijus.
Naudojant antigenų tyrimus persirgimo 
pažymėjimui išduoti pagal Komisijos 
deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/256 
kyla didesnė rizika, kad persirgimo 
pažymėjimai bus išduoti dėl klaidingai 
teigiamų tyrimų rezultatų. Turėtų išlikti 
galimybė valstybėms narėms naudoti 
antigenų tyrimus persirgimo 
pažymėjimams išduoti, šia galimybe 
reikėtų naudotis ypač tuomet, kai NRA 
tyrimai yra riboti dėl didelio infekcijų 
skaičiaus tam tikroje teritorijoje ar dėl 
kitos priežasties. Visų pirma, jei NRA 
tyrimų pajėgumų pakanka, valstybės 
narės galėtų ir toliau išduoti persirgimo 
pažymėjimus tik remdamosi NRA 
tyrimais, kurie laikomi patikimiausia 
metodika COVID-19 atvejams ir 
užsikrėtusiųjų kontaktams nustatyti. Be 
to, valstybės narės galėtų išduoti 
persirgimo pažymėjimus remdamosi 
greitaisiais antigenų tyrimais tada, kai 
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padidėja SARS-CoV-2 infekcijos atvejų 
skaičius ir tyrimų poreikis ar trūksta NRA 
tyrimų pajėgumų, o infekcijoms nuslūgus 
galėtų grįžti prie persirgimo pažymėjimų 
išdavimo tik remiantis NRA tyrimais;

_________________ _________________
2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_lt

2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_lt

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

4 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

4 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).
4a 2022 m. vasario 22 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2022/256, 
kuriuo dėl persirgimo pažymėjimų 
išdavimo remiantis greitaisiais antigenų 
tyrimais iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/953 (OL L 42, 2022 2 23, p. 4).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 
atsiranda naujų susirūpinimą keliančių 
SARS-CoV-2 atmainų, kovojant su 
COVID-19 pandemija ypač svarbu, kad 
būtų ir toliau kuriama naujų COVID-19 
vakcinų bei tiriamos esamos. Šiomis 
aplinkybėmis svarbu sudaryti palankesnes 
sąlygas savanoriams dalyvauti 
klinikiniuose tyrimuose, t. y. tyrimuose, 
kurie atliekami siekiant ištirti vaisto, pvz., 
COVID-19 vakcinos, saugumą ar 
veiksmingumą. Kuriant vakcinas 
klinikiniai tyrimai labai svarbūs, todėl 
reikėtų skatinti savanorišką dalyvavimą 
juose. Jei savanoriai negalėtų naudotis ES 

(4) visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 
atsiranda naujų susirūpinimą keliančių 
SARS-CoV-2 atmainų, kovojant su 
COVID-19 pandemija ypač svarbu, kad 
būtų ir toliau kuriama naujų COVID-19 
vakcinų bei tiriamos esamos. Šiomis 
aplinkybėmis svarbu sudaryti palankesnes 
sąlygas savanoriams dalyvauti 
klinikiniuose tyrimuose, t. y. tyrimuose, 
kurie atliekami siekiant ištirti vaisto, pvz., 
COVID-19 vakcinos, saugumą ar 
veiksmingumą. Kuriant vakcinas 
klinikiniai tyrimai labai svarbūs, todėl 
reikėtų skatinti savanorišką dalyvavimą 
juose. Jei savanoriai negalėtų naudotis ES 
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skaitmeniniais COVID pažymėjimais, jie 
galėtų būti atgrasyti nuo dalyvavimo 
klinikiniuose tyrimuose, dėl to šie tyrimai 
užtruktų ilgiau nei numatyta ir apskritai 
būtų neigiamai veikiama visuomenės 
sveikata. Be to, turėtų būti išlaikomas 
klinikinių tyrimų sąžiningumas, be kita ko, 
taikant duomenų kodavimą ir išsaugant 
duomenų konfidencialumą, kad būtų 
užtikrinamas tyrimų rezultatų 
patikimumas. Todėl turėtų būti paaiškinta, 
kad, siekiant nepakenkti tyrimams, 
valstybės narės gali išduoti ES 
skaitmeninius COVID pažymėjimus 
klinikinių tyrimų, kuriuos patvirtino 
valstybių narių etikos komitetai ir 
kompetentingos institucijos, dalyviams, 
neatsižvelgdamos į tai, ar jiems buvo 
suleista potenciali vakcina nuo COVID-19, 
ar kontrolinei grupei skirta dozė. Be to, 
reikėtų paaiškinti, kad kitos valstybės narės 
gali pripažinti pažymėjimus, išduodamus 
paskiepijus COVID-19 vakcinomis, dėl 
kurių atliekami klinikiniai tyrimai, kad 
galėtų netaikyti laisvo judėjimo 
apribojimų, nustatytų pagal Sąjungos teisę 
reaguojant į COVID-19 pandemiją. Jei 
COVID-19 vakcinai, dėl kurios atliekami 
klinikiniai tyrimai, vėliau suteikiamas 
rinkodaros leidimas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 726/20045, nuo to momento 
skiepijimo ta vakcina pažymėjimams 
taikoma Reglamento (ES) 2021/953 5 
straipsnio 5 dalies pirma pastraipa. Siekiant 
užtikrinti nuoseklų požiūrį, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai prašyti 
Sveikatos saugumo komiteto, Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
arba Europos vaistų agentūros (EMA) 
parengti gaires dėl pažymėjimų, išduodamų 
paskiepijus COVID-19 vakcina, dėl kurios 
atliekami klinikiniai tyrimai, o rinkodaros 
leidimas dar neišduotas, pripažinimo, 
kuriose turėtų būti atsižvelgta į etinius ir 
mokslinius kriterijus, kurių būtina laikytis 
atliekant klinikinius tyrimus;

skaitmeniniais COVID pažymėjimais, jie 
galėtų būti atgrasyti nuo dalyvavimo 
klinikiniuose tyrimuose, dėl to šie tyrimai 
užtruktų ilgiau nei numatyta ir apskritai 
būtų neigiamai veikiama visuomenės 
sveikata. Be to, turėtų būti išlaikomas 
klinikinių tyrimų sąžiningumas, be kita ko, 
taikant duomenų kodavimą ir išsaugant 
duomenų konfidencialumą, kad būtų 
užtikrinamas tyrimų rezultatų 
patikimumas. Todėl turėtų būti paaiškinta, 
kad, siekiant nepakenkti tyrimams, 
valstybės narės gali išduoti ES 
skaitmeninius COVID pažymėjimus 
klinikinių tyrimų, kuriuos patvirtino 
valstybių narių etikos komitetai ir 
kompetentingos institucijos, dalyviams, 
neatsižvelgdamos į tai, ar jiems buvo 
suleista potenciali vakcina nuo COVID-19, 
ar kontrolinei grupei skirta dozė. Be to, 
reikėtų paaiškinti, kad kitos valstybės narės 
gali pripažinti pažymėjimus, išduodamus 
paskiepijus COVID-19 vakcinomis, dėl 
kurių atliekami klinikiniai tyrimai, kad 
galėtų netaikyti laisvo judėjimo 
apribojimų, nustatytų pagal Sąjungos teisę 
reaguojant į COVID-19 pandemiją. Tokie 
skiepijimo pažymėjimai turėtų galioti ne 
ilgiau nei Europos vaistų agentūros 
(EMA) patvirtintų COVID-19 vakcinų 
pagrindu išduoti skiepijimo pažymėjimai. 
Šiuo požiūriu skiepijimo pažymėjimų 
išdavimas COVID-19 vakcinų klinikinių 
tyrimų dalyviams ir tokių pažymėjimų 
pripažinimas priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Jei COVID-19 vakcinai, 
dėl kurios atliekami klinikiniai tyrimai, 
vėliau suteikiamas rinkodaros leidimas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/20045, nuo 
to momento skiepijimo ta vakcina 
pažymėjimams taikoma Reglamento (ES) 
2021/953 5 straipsnio 5 dalies pirma 
pastraipa. Jei atlikus klinikinius COVID-
19 vakcinos tyrimus rinkodaros leidimas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 
nesuteikiamas, išduoti skiepijimo 
pažymėjimai, susiję su šia COVID-19 
vakcina, kurios klinikiniai tyrimai buvo 
atlikti, nebeturėtų galioti. Siekiant 
užtikrinti nuoseklų požiūrį, Komisijai 
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turėtų būti suteikti įgaliojimai prašyti 
Sveikatos saugumo komiteto, Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
arba Europos vaistų agentūros (EMA) 
parengti gaires dėl pažymėjimų, išduodamų 
paskiepijus COVID-19 vakcina, dėl kurios 
atliekami klinikiniai tyrimai, o rinkodaros 
leidimas dar neišduotas, pripažinimo, 
kuriose turėtų būti atsižvelgta į etinius ir 
mokslinius kriterijus, kurių būtina laikytis 
atliekant klinikinius tyrimus;

_________________ _________________
5 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 
nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms 
skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir 
priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos 
vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, 
p. 1).

5 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 
nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms 
skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir 
priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos 
vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, 
p. 1).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) tačiau apskritai, kaip nurodyta 
Tarybos rekomendacijos (ES) 2022/1071a 
13 konstatuojamojoje dalyje, šiuo metu 
turimos COVID-19 vakcinos gerokai 
didesnę procentinę gyventojų dalį geriau 
apsaugo nuo sunkių COVID-19 ligos 
formų ir mirties. Taip gerinant 
visuomenės sveikatos aplinką, dar 
svarbiau stiprinti teisės į laisvą judėjimą 
apsaugą ir nustatyti bendrus principus, 
kada valstybės narės galėtų taikyti 
apribojimus Sąjungos piliečiams, 
keliaujantiems su galiojančiu ES 
skaitmeniniu COVID pažymėjimu;
_________________

2022 m. sausio 25 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2022/107 dėl 
suderinto požiūrio, kuriuo siekiama 
sudaryti palankesnes sąlygas saugiai ir 
laisvai judėti COVID-19 pandemijos 
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metu, kuria pakeičiama Rekomendacija 
(ES) 2020/1475 (OL L 18, 2022 1 27, 
p. 110).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl negalima atmesti galimybės, 
kad valstybės narės gali reikalauti, kad 
Sąjungos piliečiai, besinaudojantys savo 
laisvo judėjimo teise, pateiktų COVID-19 
skiepijimo, tyrimo ar persirgimo įrodymus 
ir po 2022 m. birželio 30 d., t. y. dienos, 
kai Reglamentas (ES) 2021/953 nustoja 
galioti. Todėl svarbu, kad, jeigu po 
2022 m. birželio 30 d. vis dar būtų taikomi 
tam tikri visuomenės sveikatos apsauga 
grindžiami laisvo judėjimo apribojimai, 
Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai 
neprarastų galimybės naudotis savo ES 
skaitmeniniais COVID pažymėjimais – 
veiksmingu, saugiu ir privatumą saugančiu 
būdu įrodyti savo COVID-19 statusą. 
Kartu, atsižvelgiant į tai, kad bet kokie 
laisvo asmenų judėjimo Sąjungoje 
apribojimai, nustatyti SARS-CoV-2 
plitimui apriboti, įskaitant reikalavimą 
pateikti ES skaitmeninius COVID 
pažymėjimus, turėtų būti panaikinti, kai tik 
tai leis epidemiologinė situacija, 
Reglamento (ES) 2021/953 galiojimo 
laikotarpis turėtų būti pratęstas ne daugiau 
kaip 12 mėnesių. Be to, šio reglamento 
taikymo laikotarpio pratęsimo nereikėtų 
suprasti kaip reikalavimo, kad valstybės 
narės, ypač tos, kurios nebetaiko vidaus 
visuomenės sveikatos priemonių, paliktų 
galioti arba nustatytų laisvo judėjimo 
apribojimus. Taip pat turėtų būti pratęsti 
pagal Reglamentą (ES) 2021/953 
Komisijai deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus, vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsniu. Būtina 
užtikrinti, kad ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo sistemą būtų galima pritaikyti, 

(8) todėl negalima atmesti galimybės, 
jog valstybės narės gali reikalauti, kad 
Sąjungos piliečiai, besinaudojantys savo 
laisvo judėjimo teise, pateiktų COVID-19 
skiepijimo, tyrimo ar persirgimo įrodymus 
ir po 2022 m. birželio 30 d., t. y. dienos, 
kai Reglamentas (ES) 2021/953 nustoja 
galioti. Todėl svarbu, kad, jeigu po 
2022 m. birželio 30 d. vis dar būtų taikomi 
tam tikri visuomenės sveikatos apsauga 
grindžiami laisvo judėjimo apribojimai, 
Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai 
neprarastų galimybės naudotis savo ES 
skaitmeniniais COVID pažymėjimais, kai 
to reikalauja valstybės narės norint 
pasinaudoti savo laisvo judėjimo teise – 
veiksmingu, saugiu ir privatumą saugančiu 
būdu įrodyti savo COVID-19 statusą. 
Kartu, atsižvelgiant į tai, kad bet kokie 
laisvo asmenų judėjimo Sąjungoje 
apribojimai, nustatyti SARS-CoV-2 
plitimui apriboti, įskaitant reikalavimą 
pateikti ES skaitmeninius COVID 
pažymėjimus, turėtų būti panaikinti, kai tik 
tai leis epidemiologinė situacija, 
Reglamento (ES) 2021/953 galiojimo 
laikotarpis turėtų būti pratęstas ne daugiau 
kaip 12 mėnesių. Vis dėlto, ES 
skaitmeninių COVID pažymėjimų 
naudojimas turėtų būti tik griežtai būtinas 
ir proporcingas epidemiologinei padėčiai 
ir susijusiai visuomenės sveikatai 
kylančiai rizikai. Be to, šio reglamento 
taikymo laikotarpio pratęsimo nereikėtų 
suprasti kaip reikalavimo, kad valstybės 
narės, ypač tos, kurios nebetaiko vidaus 
visuomenės sveikatos priemonių, paliktų 
galioti arba nustatytų laisvo judėjimo 
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atsižvelgiant į mokslo pažangą, padarytą 
kovojant su COVID-19 pandemija;

apribojimus. Bet koks valstybių narių 
poreikis patikrinti ES skaitmeninius 
COVID pažymėjimus neturėtų būti 
laikomas pateisinimu dėl laikino vidaus 
sienų kontrolės atnaujinimo. Taip pat 
turėtų būti pratęsti pagal Reglamentą (ES) 
2021/953 Komisijai deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, vadovaujantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu. 
Būtina užtikrinti, kad ES skaitmeninio 
COVID pažymėjimo sistemą būtų galima 
pritaikyti prie naujų moksliškai įrodytų ir 
veiksmingų COVID-19 sveikatos 
technologijų ir suderinti su mokslo 
pažanga, padaryta kovojant su COVID-19 
pandemija;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 
31 d. Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
pateikiama, visų pirma, informacijos, 
gautos iš valstybių narių apie laisvo 
judėjimo apribojimus, įskaitant valstybių 
narių taikytus apribojimus, apžvalga, 
įvertinamas šio reglamento poveikis 
sudarant palankesnes sąlygas laisvam 
judėjimui, įskaitant poveikį kelionėms ir 
turizmui, įvairių rūšių vakcinų 
pripažinimui, poveikis pagrindinėms 
teisėms ir nediskriminavimo principui, 
taip pat poveikis asmens duomenų 
apsaugai COVID-19 pandemijos metu. 
Ataskaitoje taip pat įvertinamas bet koks 
valstybių narių naudojimasis ES 
skaitmeniniais COVID pažymėjimais 
kitais nei judėjimo laisvės tikslais ir tai, ar 
toks naudojimas nekelia kliūčių laisvam 
judėjimui. Ataskaitoje pateikiamas ES 
skaitmeninių COVID pažymėjimų 
naudojimo būtinumo ir proporcingumo 
vertinimas atsižvelgiant į pandeminę 
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padėtį bei naujausius turimus mokslinius 
įrodymus ir į ECDC ir Sveikatos saugumo 
komiteto nuomones ir rekomendacijas, 
kurios taip pat įtraukiamos į ataskaitą. 
Kartu su ataskaita gali būti pateiktas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo, visų pirma, būtų 
sutrumpintas šio reglamento taikymo 
laikotarpis. Komisija raginama tokį 
pasiūlymą pateikti ypač tuo atveju, kai tai 
leidžiama pagal ECDC ir Sveikatos 
saugumo komiteto nuomones ir 
rekomendacijas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai 
reaguoti į su COVID-19 pandemija 
susijusią padėtį, šis reglamentas turėtų 
įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(12) siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant 
pradėti taikyti šį reglamentą, jis turėtų 
įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal Reglamento (ES) 2018/1725 42 
straipsnį buvo konsultuojamasi su Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 
Europos duomenų apsaugos valdyba ir jie 
pateikė bendrą nuomonę XXXX11,

(13) pagal Reglamento (ES) 2018/1725 42 
straipsnį buvo konsultuojamasi su Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 
Europos duomenų apsaugos valdyba ir 
2022 m. kovo 14 d. jie pateikė bendrą 
nuomonę11,

_________________ _________________
11 Nuoroda bus įrašyta vėliau. 11 OL …
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio i a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ia) c punktas pakeičiamas taip:
c) pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, 
kad jo turėtojas persirgo SARS-CoV-2 
infekcijos, kuri nustatyta teigiamu 
sveikatos priežiūros specialistų arba 
tyrimus atlikti parengtų darbuotojų atlikto 
NRA tyrimo arba greitojo antigenų tyrimo, 
įtraukto į Sveikatos saugumo komitete 
suderintą bendrą COVID-19 antigenų 
tyrimų sąrašą, rezultatu, sukelta liga (toliau 
– persirgimo pažymėjimas).

„c) pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, 
kad jo turėtojas persirgo SARS-CoV-2 
infekcijos, kuri nustatyta teigiamu 
sveikatos priežiūros specialistų arba 
tyrimus atlikti parengtų darbuotojų atlikto 
NRA tyrimo arba antigenų tyrimo, įtraukto 
į Sveikatos saugumo komitete suderintą 
bendrą COVID-19 antigenų tyrimų sąrašą, 
rezultatu, sukelta liga (toliau – persirgimo 
pažymėjimas).“;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
4 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Patikimumo užtikrinimo sistema 
grindžiama viešojo rakto infrastruktūra ir ja 
sudaromos galimybės patikimai ir saugiai 
išduoti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
pažymėjimus ir patikrinti jų autentiškumą, 
galiojimą bei vientisumą. Patikimumo 
užtikrinimo sistema turi sudaryti galimybes 
nustatyti sukčiavimo atvejus, visų pirma 
klastotes. Be to, ja gali būti remiamas 
dvišalis keitimasis panaikintų pažymėjimų 
sąrašais, kuriuose nurodomi unikalūs 
panaikintų pažymėjimų identifikatoriai. 
Tokiuose panaikintų pažymėjimų sąrašuose 
neturi būti jokių kitų asmens duomenų. 
Tikrinant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
pažymėjimus ir, kai taikoma, panaikintų 
pažymėjimų sąrašus, pažymėjimą 
išdavusiam subjektui apie tikrinimą 

„2. Patikimumo užtikrinimo sistema 
grindžiama viešojo rakto infrastruktūra ir ja 
sudaromos galimybės patikimai ir saugiai 
išduoti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
pažymėjimus ir patikrinti jų autentiškumą, 
galiojimą bei vientisumą. Patikimumo 
užtikrinimo sistema turi sudaryti galimybes 
nustatyti sukčiavimo atvejus, visų pirma 
klastotes. Be to, ja sudaromos sąlygos 
dvišaliam keitimuisi panaikintų 
pažymėjimų sąrašais, kuriuose nurodomi 
unikalūs panaikintų pažymėjimų 
identifikatoriai. Tokiuose panaikintų 
pažymėjimų sąrašuose neturi būti jokių 
kitų asmens duomenų. Tikrinant 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
pažymėjimus ir, kai taikoma, panaikintų 
pažymėjimų sąrašus, pažymėjimą 
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nepranešama. išdavusiam subjektui apie tikrinimą 
nepranešama.“

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija apie COVID-19 vakciną 
ir turėtojui suleistų dozių skaičių, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje 
narėje jos buvo suleistos;“;

b) informacija apie COVID-19 
vakcinas ir turėtojui suleistų dozių skaičių, 
neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje 
narėje jos buvo suleistos;“;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
5 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat gali išduoti 3 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
skiepijimo pažymėjimus asmenims, 
dalyvaujantiems su COVID-19 vakcina 
susijusiuose klinikiniuose tyrimuose, 
kuriuos patvirtino valstybių narių etikos 
komitetai ir kompetentingos institucijos, 
neatsižvelgiant į tai, ar tiems asmenims 
buvo suleista potenciali vakcina ar 
kontrolinei grupei skirta doze. Informacija 
apie COVID-19 vakciną, kuri turi būti 
įtraukta į skiepijimo pažymėjimą 
atsižvelgiant į konkrečius duomenų 
laukelius, nurodytus priedo 1 punkte, neturi 
pakenkti klinikinio tyrimo sąžiningumui. 
Valstybės narės gali pripažinti 
vadovaujantis šia dalimi kitų valstybių 
narių išduotus skiepijimo pažymėjimus, 
kad galėtų netaikyti laisvo judėjimo 
apribojimų, kurie nustatyti laikantis 
Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-
CoV-2 plitimas.;

Valstybės narės taip pat gali išduoti 3 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
skiepijimo pažymėjimus asmenims, 
dalyvaujantiems su COVID-19 vakcina 
susijusiuose klinikiniuose tyrimuose, 
kuriuos patvirtino valstybių narių etikos 
komitetai ir kompetentingos institucijos, 
neatsižvelgiant į tai, ar tiems asmenims 
buvo suleista potenciali vakcina ar 
kontrolinei grupei skirta doze. Informacija 
apie COVID-19 vakciną, kuri turi būti 
įtraukta į skiepijimo pažymėjimą 
atsižvelgiant į konkrečius duomenų 
laukelius, nurodytus priedo 1 punkte, neturi 
pakenkti klinikinio tyrimo sąžiningumui. 
Tokių skiepijimo pažymėjimų galiojimo 
laikotarpis negali būti ilgesnis nei kitų 
skiepijimo pažymėjimų, išduotų pagal šią 
dalį. Valstybės narės gali pripažinti 
vadovaujantis šia dalimi kitų valstybių 
narių išduotus skiepijimo pažymėjimus, 
kad galėtų netaikyti laisvo judėjimo 
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apribojimų, kurie nustatyti laikantis 
Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-
CoV-2 plitimas. Kai vėliau pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 
suteikiamas rinkodaros leidimas COVID-
19 vakcinai, su kuria atliekami klinikiniai 
tyrimai, tos vakcinos skiepijimo 
pažymėjimai ir toliau galioja pagal šios 
dalies pirmą pastraipą. Jeigu vėliau 
COVID-19 vakcinai suteikiamas 
neigiamas paraiškos gauti rinkodaros 
leidimą vertinimas arba jei tos vakcinos 
rinkodaros leidimo neprašoma, remiantis 
ta vakcina išduoti sertifikatai nebegalioja.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Be to, gavusi prašymą valstybė narė gali 
išduoti 3 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytą persirgimo pažymėjimą 
remdamasi teigiamu greitojo antigenų 
tyrimo, įtraukto į Sveikatos saugumo 
komitete suderintą bendrą ES COVID-19 
antigenų tyrimų sąrašą ir atlikto sveikatos 
priežiūros specialistų arba tyrimus atlikti 
parengtų darbuotojų, rezultatu.

„Be to, gavusi prašymą valstybė narė gali 
išduoti 3 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytą persirgimo pažymėjimą 
remdamasi teigiamu antigenų tyrimo, 
įtraukto į Sveikatos saugumo komitete 
suderintą bendrą ES COVID-19 antigenų 
tyrimų sąrašą ir atlikto sveikatos priežiūros 
specialistų arba tyrimus atlikti parengtų 
darbuotojų, rezultatu.“

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-aa) 7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 
pakeičiama taip: 
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Valstybės narės gali išduoti persirgimo 
pažymėjimus remdamosi greitaisiais 
antigenų tyrimais, kuriuos 2021 m. spalio 
1 d. arba vėliau atliko sveikatos priežiūros 
specialistai arba tyrimus atlikti parengti 
darbuotojai, jei atliktas greitasis antigenų 
tyrimas buvo įtrauktas į Sveikatos saugumo 
komitete suderintą bendrą ES COVID-19 
antigenų tyrimų sąrašą tuo metu, kai gautas 
teigiamas tyrimo rezultatas.

„Valstybės narės gali išduoti persirgimo 
pažymėjimus remdamosi antigenų 
tyrimais, kuriuos 2021 m. spalio 1 d. arba 
vėliau atliko sveikatos priežiūros 
specialistai arba tyrimus atlikti parengti 
darbuotojai, jei atliktas antigenų tyrimas 
buvo įtrauktas į Sveikatos saugumo 
komitete suderintą bendrą ES COVID-19 
antigenų tyrimų sąrašą tuo metu, kai gautas 
teigiamas tyrimo rezultatas.“

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto - a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-ab) 7 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip: 

Persirgimo pažymėjimas išduodamas ne 
anksčiau kaip praėjus 11 dienų nuo 
pirmojo NRA tyrimo ar greitojo antigenų 
tyrimo, kurio rezultatas buvo teigiamas, 
datos.

„Persirgimo pažymėjimas išduodamas ne 
anksčiau kaip praėjus 11 dienų nuo 
pirmojo NRA tyrimo ar antigenų tyrimo, 
kurio rezultatas buvo teigiamas, datos.“

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
10 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 10 straipsnio 5 dalis pakeičiama 
taip:

5. Visi panaikintų pažymėjimų sąrašai, 
kuriais valstybės narės keičiasi pagal 
4 straipsnio 2 dalį, negali būti saugomi 
ilgiau nei šio reglamento taikymo 
laikotarpis.

„5. Visi panaikintų pažymėjimų sąrašai, 
kuriais pasikeista pagal 4 straipsnio 2 dalį, 
negali būti saugomi ilgiau nei šio 
reglamento taikymo laikotarpis.“;

Pakeitimas 16
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
11 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 11 straipsnis pakeičiamas taip:
11 straipsnis „11 straipsnis

Kelionių apribojimai ir keitimasis 
informacija

Kelionių apribojimai ir keitimasis 
informacija

1. Nedarant poveikio valstybių narių 
kompetencijai nustatyti apribojimus 
visuomenės sveikatos pagrindais, valstybės 
narės, pripažįstančios skiepijimo 
pažymėjimus, tyrimo pažymėjimus, 
nurodančius neigiamą rezultatą, ar 
persirgimo pažymėjimus, netaiko 
papildomų laisvo judėjimo apribojimų, 
pavyzdžiui, papildomų su kelionėmis 
susijusių tyrimų SARS-CoV-2 infekcijai 
nustatyti arba su kelionėmis susijusio 
karantino ar saviizoliacijos, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina ir proporcinga 
siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą 
reaguojant į COVID-19 pandemiją, taip 
pat atsižvelgiant į turimus mokslinius 
įrodymus, įskaitant ECDC remiantis 
Rekomendacija (ES) 2020/1475 paskelbtus 
epidemiologinius duomenis.

1. Nedarant poveikio valstybių narių 
išimtinei kompetencijai nustatyti laisvo 
judėjimo apribojimus visuomenės 
sveikatos pagrindais, jos nenustato 
apribojimų, kliūčių ar reikalavimų, 
susijusių su naudojimusi laisvo judėjimo 
teise, išskyrus atvejus, kai tai tikrai būtina 
ir proporcinga siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą reaguojant į COVID-
19 pandemiją, visapusiškai atsižvelgiant į 
turimus mokslinius įrodymus, įskaitant 
ECDC remiantis Rekomendacija (ES) 
2020/1475 paskelbtus epidemiologinius 
duomenis.

2. Jeigu valstybė narė, laikydamasi 
Sąjungos teisės, reikalauja, kad 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymėjimų 
turėtojai po atvykimo į jos teritoriją 
laikytųsi karantino ar saviizoliacijos arba 
atliktų tyrimą dėl SARS-CoV-2 infekcijos, 
arba jei ji nustato kitus apribojimus tokių 
pažymėjimų turėtojams, pavyzdžiui, tais 
atvejais, kai epidemiologinė padėtis 
valstybėje narėje ar tam tikrame jos 
regione sparčiai pablogėja, ypač dėl 
susirūpinimą keliančios arba stebimosios 
SARS-CoV-2 atmainos, ji apie tai 
informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares, jei įmanoma, likus 48 valandoms 
iki tokių naujų apribojimų nustatymo. 
Tuo tikslu valstybė narė pateikia šią 
informaciją:

2. Jeigu valstybė narė, reaguodama į 
COVID-19 pandemiją, nustato laisvo 
judėjimo apribojimus pagal Sąjungos 
teisę, tie apribojimai netaikomi 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymėjimų 
turėtojams.
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3. Nedarant poveikio 2 daliai, jei 
valstybė narė vis dėlto nustato papildomus 
kelionių apribojimus arba laisvo judėjimo 
apribojimus, taikomus 3 straipsnio 
1 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojams, 
ji tai gali daryti tik laikydamasi šių 
Tarybos rekomendacijoje (ES) 2022/1071a 
nustatytų principų:
a) bet kokie laisvo asmenų judėjimo 
Sąjungoje apribojimai, nustatyti siekiant 
apriboti COVID-19 plitimą, grindžiami 
konkrečiais ir tiksliai apibrėžtais viešojo 
intereso sumetimais, t. y. visuomenės 
sveikatos apsaugos sumetimais;
b) visi tokie apribojimai taikomi 
laikantis bendrųjų ES teisės principų, visų 
pirma proporcingumo ir 
nediskriminavimo. Todėl priemonės, 
kurių imamasi, turėtų neviršyti to, kas 
griežtai būtina visuomenės sveikatai 
apsaugoti;
c) visi tokie apribojimai panaikinami, 
kai tik tai leidžia epidemiologinė situacija, 
be kita ko, ligoninėse;
d) valstybės narės užtikrina, kad visi 
piliečiams ir įmonėms taikomi 
reikalavimai konkrečiai padėtų 
visuomenės sveikatos sektoriui kovoti su 
pandemija ir nesukurtų nereikalingos ir 
nebūtinos administracinės naštos;
e) valstybės narės negali diskriminuoti 
vienos kitų, pavyzdžiui, kelionėms į 
kaimyninę valstybę narę ir iš jos 
taikydamos švelnesnes taisykles, palyginti 
su kelionėmis į kitas valstybes nares ir iš 
jų;
f) apribojimai negali būti 
diskriminaciniai, t. y. jie taip pat turi būti 
taikomi atitinkamos valstybės narės 
grįžtantiems piliečiams. Apribojimai 
negrindžiami atitinkamo asmens pilietybe;
g) valstybės narės visada priima savo 
piliečius ir Sąjungos piliečius bei jų 
šeimos narius, gyvenančius jų teritorijoje. 
Valstybės narės iš esmės neatsisako leisti 
atvykti kitiems asmenims, keliaujantiems 
iš kitų valstybių narių, ir sudaro 
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palankesnes sąlygas greitam tranzitui per 
jų teritorijas;
h) valstybės narės ypač atsižvelgia į 
pasienio regionų, atokiausių regionų, 
eksklavų ir geografiškai izoliuotų vietovių 
ypatumus ir į tai, kad būtina 
bendradarbiauti vietos ir regioniniu 
lygmenimis.
i) valstybės narės vengia tiekimo 
grandinių ir būtinų kelionių sutrikdymo ir 
užtikrina, kad transporto srautai judėtų 
pagal žaliųjų koridorių sistemą;
j) valstybės narės reguliariai keičiasi 
informacija visais į šios rekomendacijos 
taikymo sritį patenkančiais klausimais ir 
atitinkamai informuoja piliečius;
k) dėl apribojimų nedraudžiama teikti 
tam tikras transporto paslaugas.
Be to, tokiu atveju atitinkama valstybė 
narė apie tai informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares, jei įmanoma, likus 48 
valandoms iki tokių naujų apribojimų 
įvedimo. Tuo tikslu valstybė narė pateikia 
šią informaciją:

a) tokių apribojimų priežastis; a) tokių apribojimų priežastis, įskaitant 
visus atitinkamus epidemiologinius 
duomenis ir mokslinius įrodymus, kuriais 
pagrindžiami tokie apribojimai;

b) tokių apribojimų aprėptį, nurodant, 
kurių pažymėjimų turėtojams jie taikomi 
arba netaikomi;

b) tokių apribojimų aprėptį, nurodant, 
kurių pažymėjimų turėtojams jie taikomi 
arba netaikomi;

c) tokių apribojimų įsigaliojimo datą ir 
trukmę.

c) tokių apribojimų įsigaliojimo datą ir 
trukmę.

3. Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares apie 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymėjimų 
išdavimą ir pripažinimo sąlygas, įskaitant 
informaciją apie COVID-19 vakcinas, 
kurias jos pripažįsta pagal 5 straipsnio 5 
dalies antrą pastraipą.

4. Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares apie 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymėjimų 
išdavimą ir pripažinimo sąlygas, įskaitant 
informaciją apie COVID-19 vakcinas, 
kurias jos pripažįsta pagal 
5 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą.

4. Valstybės narės laiku pateikia 
visuomenei aiškią ir išsamią informaciją 
2 ir 3 dalyse nurodytais klausimais. 
Paprastai valstybės narės tą informaciją turi 
paskelbti likus 24 valandoms iki naujų 
apribojimų įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, 

5. Valstybės narės laiku pateikia 
visuomenei aiškią ir išsamią informaciją 
2 ir 3 dalyse nurodytais klausimais. 
Paprastai valstybės narės tą informaciją turi 
paskelbti likus 24 valandoms iki naujų 
apribojimų įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, 
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kad ekstremaliųjų epidemiologinių 
situacijų atveju būtinas tam tikras 
lankstumas. Be to, Komisija gali 
centralizuotai viešai skelbti valstybių narių 
pateiktą informaciją.

kad ekstremaliųjų epidemiologinių 
situacijų atveju būtinas tam tikras 
lankstumas. Be to, Komisija gali 
centralizuotai viešai skelbti valstybių narių 
pateiktą informaciją.;

_________________ _________________
1a 2022 m. sausio 25 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2022/107 dėl 
suderinto požiūrio, kuriuo siekiama 
sudaryti palankesnes sąlygas saugiai ir 
laisvai judėti COVID-19 pandemijos 
metu, kuria pakeičiama Rekomendacija 
(ES) 2020/1475 (OL L 18, 2022 1 27, 
p. 110).“

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2021/953
16 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7a) 16 straipsnis pakeičiamas taip:
16 straipsnis „16 straipsnis

Komisijos ataskaitos Komisijos ataskaitos

1. Ne vėliau kaip 2021 m. spalio 31 
d. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai ataskaitą. Ataskaitoje 
apžvelgiama ši informacija:

Išbraukta.

a) pagal šį reglamentą išduotų 
pažymėjimų skaičius,

Išbraukta.

b) gairės, kurias prašoma parengti 
pagal 3 straipsnio 11 dalį, dėl turimų 
mokslinių įrodymų ir standartizavimo 
lygio, kiek tai susiję su galimu persirgimo 
pažymėjimų išdavimu remiantis antikūnų 
tyrimais, įskaitant serologinius antikūnų 
prieš SARS-CoV-2 tyrimus, taip pat 
atsižvelgiant į tokių tyrimų pasiekiamumą 
ir prieinamumą, ir

Išbraukta.

c) pagal 11 straipsnį gauta 
informacija.

Išbraukta.

2. Ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d. 2. Ne vėliau kaip 2022 m. 
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Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.

gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
taikymo ataskaitą.

Šioje ataskaitoje visų pirma įvertinamas šio 
reglamento poveikis sudarant palankesnes 
sąlygas laisvam judėjimui, įskaitant 
poveikį kelionėms ir turizmui, įvairių rūšių 
vakcinų pripažinimui, pagrindinėms 
teisėms ir nediskriminavimui, taip pat 
poveikis asmens duomenų apsaugai 
COVID-19 pandemijos metu.

Šioje ataskaitoje visų pirma pateikiama 
informacijos, gautos iš valstybių narių 
pagal 11 straipsnį, įskaitant informaciją 
apie valstybių narių taikomus 
apribojimus, apžvalga, įvertinamas šio 
reglamento poveikis sudarant palankesnes 
sąlygas laisvam judėjimui, įskaitant 
poveikį kelionėms ir turizmui ir įvairių 
rūšių vakcinų pripažinimui, poveikis 
pagrindinėms teisėms ir nediskriminavimo 
principui bei poveikis asmens duomenų 
apsaugai COVID-19 pandemijos metu. 
Joje taip pat įvertinamas bet koks 
valstybių narių naudojimasis ES 
skaitmeniniais COVID pažymėjimais savo 
šalyje kitais nei judėjimo laisvės tikslais ir 
tai, ar toks naudojimas nekelia kliūčių 
laisvam judėjimui.
Ataskaitoje pateikiamas ES skaitmeninių 
COVID pažymėjimų naudojimo būtinumo 
ir proporcingumo vertinimas atsižvelgiant 
į pandemijos padėtį bei naujausius 
turimus mokslinius įrodymus ir į ECDC ir 
Sveikatos saugumo komiteto nuomones ir 
rekomendacijas, kurios taip pat 
įtraukiamos į ataskaitą.

Kartu su ataskaita gali būti pateikiami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, visų pirma siekiant 
pratęsti šio reglamento taikymą, 
atsižvelgiant į su COVID-19 pandemija 
susijusios epidemiologinės padėties raidą.

Kartu su ataskaita gali būti pateiktas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo būtų sutrumpintas 
šio reglamento taikymo laikotarpis. 
Komisija raginama tokį pasiūlymą 
pateikti ypač tuo atveju, kai tai leidžiama 
pagal ECDC ir Sveikatos saugumo 
komiteto nuomones ir rekomendacijas.“


