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17.6.2022 A9-0138/19

Grozījums Nr. 19
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 
testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz 
divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas 
testiem, proti, molekulārajiem 
nukleīnskābes amplifikācijas testiem 
(“NAAT”), tostarp tiem, kuros izmanto 
reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes 
reakciju (“RT-PCR”), un ātrajiem antigēna 
testiem, kas balstās uz vīrusu proteīnu 
(antigēnu) noteikšanu, izmantojot sānu 
plūsmas imūnanalīzi, un kas dod rezultātus 
mazāk nekā 30 minūtēs, ar nosacījumu, ka 
tos veic veselības aprūpes speciālisti vai 
kvalificēts testēšanas personāls. Tomēr 
Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem 
antigēnu testiem kā, piemēram, 
imūnfermentatīvām analīzēm vai 
automatizētām imūnanalīzēm, kurās 
laboratorijas apstākļos testē antigēnus. No 
2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa 
Covid-19 diagnostikas testu jautājumos26, 
kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu 
Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajam 
sarakstam27, par kuru vienojusies Veselības 
drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmuma 
Nr. 1082/2013/ES28 17. pantu, izskata arī 
dalībvalstu un ražotāju iesniegtos 
priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-
19 antigēnu testiem. Šie priekšlikumi tiek 
izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko 

(2) Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 
testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz 
divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas 
testiem, proti, molekulārajiem 
nukleīnskābes amplifikācijas testiem 
(NAAT), t. sk. tiem, kuros izmanto 
reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes 
reakciju (RT-PCR), un ātrajiem antigēna 
testiem, kuru pamatā ir vīrusu proteīnu 
(antigēnu) noteikšana, izmantojot sānu 
plūsmas imūnanalīzi, kas dod rezultātus 
mazāk nekā 30 minūtēs, ar nosacījumu, ka 
tos veic veselības aprūpes speciālisti vai 
kvalificēts testēšanas personāls. Tomēr 
Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem 
antigēnu testiem kā, piemēram, 
imūnfermentatīvām analīzēm vai 
automatizētām imūnanalīzēm, kurās 
laboratorijas apstākļos testē antigēnus. No 
2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa 
Covid-19 diagnostikas testu jautājumos26, 
kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu 
Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajam 
sarakstam27, par kuru vienojusies Veselības 
drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmuma 
Nr. 1082/2013/ES28 17. pantu, izskata arī 
dalībvalstu un ražotāju iesniegtos 
priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-
19 antigēnu testiem. Šie priekšlikumi tiek 
izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko 
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izmanto ātrajiem antigēna testiem, un 
Veselības drošības komiteja ir izveidojusi 
sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu 
testiem, kas atbilst šiem kritērijiem. Tā 
rezultātā un cenšoties paplašināt to dažādo 
diagnostikas testu tvērumu, kurus var 
izmantot par pamatu ES digitālā Covid 
sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu 
definīcija būtu jāpielāgo, lai iekļautu 
laboratoriskos antigēnu testus. Tādējādi 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot 
testa sertifikātus, pamatojoties uz antigēna 
testiem, kas iekļauti ES kopīgajā sarakstā, 
par kuru Veselības drošības komiteja ir 
vienojusies un kuru regulāri atjaunina kā 
atbilstošu noteiktajiem kvalitātes 
kritērijiem.

izmanto ātrajiem antigēna testiem, un 
Veselības drošības komiteja ir izveidojusi 
sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu 
testiem, kas atbilst šiem kritērijiem. Tā 
rezultātā un cenšoties paplašināt to dažādo 
diagnostikas testu tvērumu, kurus var 
izmantot par pamatu ES digitālā Covid 
sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu un 
antivielu noteikšanas testu, ieskaitot 
seroloģisko testu SARS-CoV-2 antivielu 
noteikšanai, definīcija būtu jāpielāgo, lai 
iekļautu laboratoriskos antigēnu testus un 
antivielu noteikšanas testus, tostarp 
seroloģiskos testus SARS-CoV-2 antivielu 
noteikšanai. Tādējādi dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai izdot testa 
sertifikātus, pamatojoties uz antigēna 
testiem vai antivielu noteikšanas testiem, 
tostarp seroloģiskajiem testiem SARS-
CoV-2 antivielu noteikšanai, kas iekļauti 
ES kopīgajā sarakstā, par kuru Veselības 
drošības komiteja ir vienojusies un kuru 
regulāri atjaunina kā atbilstošu 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

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

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

27 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

27 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/20

Grozījums Nr. 20
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kopš Regulas (ES) 2021/953 
pieņemšanas epidemioloģiskā situācija 
attiecībā uz Covid-19 pandēmiju ir 
ievērojami mainījusies. No vienas puses, 
līdz 2022. gada 31. janvārim vairāk nekā 
80 % pieaugušo Savienībā ir pabeiguši 
pirmreizējās vakcinācijas ciklu un vairāk 
nekā 50 % ir saņēmuši balstdevu, par spīti 
ievērojamām atšķirībām starp 
dalībvalstīm30. Vakcinācijas aptveres 
palielināšana joprojām ir izšķiroši svarīgs 
mērķis cīņā pret pandēmiju, ņemot vērā 
pastiprināto aizsardzību pret hospitalizāciju 
un smagu slimības gaitu, ko nodrošina 
vakcinācija, un tādējādi tai ir svarīga 
nozīme, lai panāktu, ka var atcelt personu 
brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

(5) Kopš Regulas (ES) 2021/953 
pieņemšanas epidemioloģiskā situācija 
attiecībā uz Covid-19 pandēmiju ir būtiski 
uzlabojusies. No vienas puses, līdz 
2022. gada 31. janvārim vairāk nekā 80 % 
pieaugušo Savienībā ir pabeiguši 
pirmreizējās vakcinācijas ciklu un vairāk 
nekā 50 % ir saņēmuši balstdevu, par spīti 
ievērojamām atšķirībām starp 
dalībvalstīm30. Vakcinācijas aptveres 
palielināšana joprojām ir izšķiroši svarīgs 
mērķis cīņā pret pandēmiju, ņemot vērā 
pastiprināto aizsardzību pret hospitalizāciju 
un smagu slimības gaitu, ko nodrošina 
vakcinācija, un tādējādi tai ir svarīga 
nozīme, lai panāktu, ka var atcelt personu 
brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

_________________ _________________
30 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/publi
c/extensions/COVID-19/vaccine-
tracker.html

30 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/publi
c/extensions/COVID-19/vaccine-
tracker.html

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/21

Grozījums Nr. 21
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Rezultātā nevar izslēgt, ka 
dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības 
pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi 
pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, 
testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 
2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad 
izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 
pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir 
svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 
2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā 
konkrēti brīvas pārvietošanās 
ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības 
veselības apsvērumi, Savienības 
iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem 
tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos 
Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un 
privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt 
savu Covid-19 statusu. Tajā pašā laikā, 
ņemot vērā, ka ierobežojumi attiecībā uz 
personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas 
ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 
izplatīšanos, t. sk. prasība uzrādīt ES 
digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, 
tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, 
Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas 
pagarinājums būtu jāierobežo līdz 
12 mēnešiem. Turklāt minētās regulas 
darbības pagarinājums nebūtu jāsaprot kā 
prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ 
vietējos sabiedrības veselības aizsardzības 
pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas 

(8) Tādējādi nevar izslēgt, ka 
dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības 
pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi 
pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, 
testa vai pārslimošanas apliecinājumu pēc 
2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad 
izbeidzas Regulas (ES) 2021/953 
pašreizējais darbības termiņš. Tāpēc ir 
svarīgi izvairīties no tā, ka gadījumā, ja pēc 
2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā 
konkrēti brīvas pārvietošanās 
ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības 
veselības apsvērumi, Savienības 
iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem 
pēc dalībvalstu pieprasījuma tiek liegta 
iespēja izmantot ES digitālos Covid 
sertifikātus savu brīvas pārvietošanās 
tiesību izmantošanai, jo šis sertifikāts ir 
efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs 
veids, kā pierādīt savu Covid-19 statusu. 
Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka 
ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu 
pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai 
mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, t. sk. 
prasība uzrādīt ES digitālos Covid 
sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus 
epidemioloģiskā situācija, Regulas 
(ES) 2021/953 piemērošanas pagarinājums 
būtu jāierobežo līdz 9 mēnešiem. Tomēr 
ES digitālo Covid sertifikātu izmantošanu 
vajadzētu prasīt tikai tad, ja tas ir strikti 
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pārvietošanās ierobežojumus. Tāpat būtu 
jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, kas deleģētas Komisijai 
saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir 
jānodrošina, ka ES digitālā Covid 
sertifikāta sistēma var pielāgoties zinātnes 
progresam Covid-19 pandēmijas 
ierobežošanā.

nepieciešams un samērīgs ar 
epidemioloģisko situāciju un ar to saistīto 
sabiedrības veselības apdraudējumu. 
Turklāt minētās regulas darbības 
pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība 
dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos 
sabiedrības veselības aizsardzības 
pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas 
pārvietošanās ierobežojumus. Tāpat būtu 
jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, kas deleģētas Komisijai 
saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir 
jānodrošina, ka ES digitālā Covid 
sertifikāta sistēma var pielāgoties 
jaunajām atziņām par Covid-19 veselības 
tehnoloģiju efektivitāti, kā arī zinātnes 
progresam Covid-19 pandēmijas 
ierobežošanā.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/22

Grozījums Nr. 22
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Līdz 2022. gada 31. decembrim 
Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par 
šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā jo 
īpaši būtu jāiekļauj pārskats par 
informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm 
par brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, 
tostarp par dalībvalstu piemērotajiem 
ierobežojumiem, pārskats par norisēm 
attiecībā uz sertifikātu iekšzemes 
izmantošanas ietekmi uz pārvietošanās 
brīvību dalībvalstīs, novērtējums par šīs 
regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās 
veicināšanu, pamattiesībām un 
nediskriminācijas principu, kā arī par 
ietekmi uz personas datu aizsardzību 
Covid-19 pandēmijas laikā. Turklāt 
ziņojumā būtu jāiekļauj novērtējums par 
ES digitālo Covid sertifikātu 
izmantošanas nepieciešamību un 
samērīgumu, ņemot vērā pandēmijas 
situāciju un jaunākos pieejamos 
zinātniskos pierādījumus un ECDC un 
Veselības drošības komitejas atzinumus 
un ieteikumus, kas arī būtu jāiekļauj 
ziņojumā. Ziņojumam pievieno tiesību 
akta priekšlikumu par šīs regulas 
piemērošanas perioda saīsināšanu. 
Komisija tiek īpaši aicināta to darīt, ja to 
atļauj ECDC un Veselības drošības 
komitejas atzinumi un ieteikumi.



AM\1258567LV.docx PE732.336v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Or. en



AM\1258567LV.docx PE732.336v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

17.6.2022 A9-0138/23

Grozījums Nr. 23
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā ar Covid-19 
pandēmiju saistītās situācijas steidzamību, 
šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/24

Grozījums Nr. 24
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2021/953
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) šādi aizstāj 2. panta 6. punktu:
“(6) “antivielu tests”, tostarp seroloģiskais 
tests SARS-CoV-2 antivielu noteikšanai, 
ir laboratorisks tests, kura mērķis ir 
noteikt, vai personai ir izveidojušās 
antivielas pret SARS-CoV-2, tādējādi 
norādot, ka persona ir bijusi pakļauta 
SARS-CoV-2 un tai ir izveidojušās 
antivielas, turklāt neatkarīgi no tā, vai šai 
personai ir vai nav bijuši slimības 
simptomi;”;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/25

Grozījums Nr. 25
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2021/953
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sertifikātu, kurā apstiprināts, ka 
sertifikāta turētājam ir veikts NAAT tests 
vai antigēna tests, kas minēts ES Covid-19 
antigēna testu kopīgajā sarakstā, par kuru 
vienojusies Veselības drošības komiteja, un 
ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai 
kvalificēts testēšanas personāls sertifikātu 
izdevušajā dalībvalstī, un kurā norādīts 
testa veids, datums, kurā tas veikts, un testa 
rezultāts (testa sertifikāts);

(b) sertifikātu, kurā apstiprināts, ka 
sertifikāta turētājam ir veikts NAAT tests 
vai antigēna tests, kas minēts ES Covid-19 
antigēna testu kopīgajā sarakstā, par kuru 
vienojusies Veselības drošības komiteja, un 
ko veikuši veselības aprūpes speciālisti, vai 
antivielu tests, tostarp seroloģiskais tests 
antivielu pret SARS-CoV-2 noteikšanai, 
ko veicis kvalificēts testēšanas personāls 
sertifikātu izdevušajā dalībvalstī, un kurā 
norādīts testa veids, datums, kurā tas 
veikts, un testa rezultāts (testa sertifikāts);

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

17.6.2022 A9-0138/26

Grozījums Nr. 26
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2021/953
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē ES Covid-19 antigēna 
testu kopīgo sarakstu, par ko vienojusies 
Veselības drošības komiteja, tostarp tā 
atjauninājumus.;

Komisija publicē ES Covid-19 antigēna 
testu un antivielu testu, ieskaitot 
seroloģisko testu antivielu pret SARS-
CoV-2 noteikšanai, kopīgo sarakstu, par 
ko vienojusies Veselības drošības komiteja, 
tostarp tā atjauninājumus.;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/27

Grozījums Nr. 27
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2021/953
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informācija par sertifikāta turētājam 
veikto NAAT testu vai antigēna testu;

(b) informācija par sertifikāta turētājam 
veikto NAAT testu, antigēna testu vai 
antivielu testu, ieskaitot seroloģisko testu 
antivielu pret SARS-CoV-2 noteikšanai;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/28

Grozījums Nr. 28
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
ID grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
ES digitālais Covid sertifikāts – Savienības pilsoņi
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2021/953
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz norādījumiem, kas 
saņemti saskaņā ar 3. panta 11. punktu, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu šā 
panta 1. punktu un 3. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu nolūkā atļaut izdot 
pārslimošanas sertifikātu, pamatojoties uz 
pozitīvu antigēna testu, antivielu testu, 
ieskaitot seroloģisko testu antivielu 
noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkuru 
citu zinātniski apstiprinātu metodi. Ar 
šādiem deleģētajiem aktiem groza arī 
pielikuma 3. punktu, pievienojot, grozot 
vai svītrojot datu laukus, kas ietilpst šā 
panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā 
minētajās personas datu kategorijās.;

4. Pamatojoties uz norādījumiem, kas 
saņemti saskaņā ar 3. panta 11. punktu, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu šā 
panta 1. punktu un 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu nolūkā atļaut izdot 
pārslimošanas sertifikātu, pamatojoties uz 
pozitīvu ātro antigēna testu, antivielu testu, 
ieskaitot seroloģisko testu antivielu 
noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkuru 
citu zinātniski apstiprinātu metodi dabiskās 
imunitātes pierādīšanai. Ar šādiem 
deleģētajiem aktiem groza arī pielikuma 3. 
punktu, pievienojot, grozot vai svītrojot 
datu laukus, kas ietilpst šā panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktā minētajās personas 
datu kategorijās.;

Or. en


