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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir 
persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir 
pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai 
judėti COVID-19 pandemijos metu
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2022) 0050),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
21 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0031/2022),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto poziciją 
pakeitimų formą,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A9-0138/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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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, 
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 

(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, 
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) 
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saugumo komitete suderintą ir nuolat 
atnaujinamą bendrą ES sąrašą, kaip 
atitinkantys nustatytus kokybės kriterijus;

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. Turėti 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 
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, 
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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 
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, 

(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 
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, 
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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;

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 
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, 

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, 
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p. 1). 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 
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, 

(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, 
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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, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, padarytą 
kovojant su COVID-19 pandemija;

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 
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;
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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 
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.
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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 …

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, 

„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 



PE729.924v02-00 14/47 RR\1255202LT.docx

LT

įtraukto į Sveikatos saugumo komitete 
suderintą bendrą COVID-19 antigenų 
tyrimų sąrašą, rezultatu, sukelta liga (toliau 
– persirgimo pažymėjimas).

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 
nepranešama.

„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 
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



RR\1255202LT.docx 15/47 PE729.924v02-00

LT

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 
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 
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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: 

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 

„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 
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teigiamas tyrimo rezultatas. 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

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas



PE729.924v02-00 18/47 RR\1255202LT.docx

LT

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.

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 
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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 
palankesnes sąlygas greitam tranzitui per 
jų teritorijas;
h) valstybės narės ypač atsižvelgia į 
pasienio regionų, atokiausių regionų, 
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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, 
kad ekstremaliųjų epidemiologinių 
situacijų atveju būtinas tam tikras 

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

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. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 

2. Ne vėliau kaip 2022 m. 
gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos 
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Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą. 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.“
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija
Per derybas, po kurių buvo priimtas Reglamentas (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 
skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, 
tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims 
laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu, Europos Parlamentas siekė apginti teisę laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, nediskriminavimo principą bei teisę į asmens 
duomenų apsaugą. Siekdamas šių tikslų jis pripažino, kad tam tikros priemonės būtinos 
visuomenės sveikatai COVID-19 pandemijos metu apsaugoti. Jis taip pat siekė užtikrinti, kad 
tokios priemonės būtų suderintos ir praktiškos.

Pranešėjo pozicija
Pandemijos raida per pastaruosius dvylika mėnesių aiškiai parodė, kad COVID-19 tebėra šalia 
mūsų, net jei ir labai tikimės, kad blogiausia jau praeityje. Šiuo pasiūlymu siekiama pratęsti ES 
skaitmeninio COVID pažymėjimo taikymo laikotarpį. Pranešėjas vadovaujasi požiūriu ginti 
tuos pačius principus, kuriuos Parlamentas siekė apginti ir per prieš metus vykusias derybas, 
t. y. apsaugoti laisvą judėjimą ir užtikrinti, kad būtų paisoma nediskriminavimo principo bei 
apsaugomi asmens duomenys. Pranešėjas puikiai suvokia ir būtinybę užtikrinti, kad ES 
skaitmeninis COVID pažymėjimas turi būti naudojamas ribotą laiką ir kad jo turėtų būti 
atsisakyta, kai tik tai leis visuomenės sveikatos būklė. Norėdami užtikrinti laisvo judėjimo teisę 
ir išsaugoti Šengeno erdvę be vidaus sienų, turime kuo greičiau atsisakyti principo, pagal kurį 
pažymėjimo reikalaujama norint vykti iš vienos valstybės narės į kitą.
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21.4.2022

TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo 
pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo 
sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 
pandemijos metu.
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Nuomonės referentas: José Ramón Bauzá Díaz

Atspirties taškas

Reglamentas (ES) 2021/953, kuriuo nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir 
persirgimo pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo sistema, buvo priimtas 2021 m. birželio mėn. ir galioja iki 2022 m. birželio 30 d. 
Nuo pat reglamento priėmimo ES skaitmeninis COVID pažymėjimas sėkmingai taikomas 
visoje Sąjungoje. Be to, jis įgavo svarbos pasaulyje, nes palengvino saugias tarptautines 
keliones. 

Kadangi šio reglamento taikymo laikotarpis baigiasi 2022 m. birželio 30 d., reikia atlikti 
tikslinę šio reglamento peržiūrą, kad ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema būtų toliau 
taikoma papildomą laikotarpį.

Komisija siūlo laikotarpį pratęsti ne ilgiau kaip 12 mėnesių (iki 2023 m. birželio 30 d.) ir iš 
dalies pakeisti keletą kitų Reglamento (ES) 2021/953 nuostatų, susijusių su vakcinomis.

Teisinio tikrumo ir nuspėjamumo poreikis tiek piliečiams, tiek pramonei

Pirma, atsižvelgiant į tai, kad ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema pripažįstama vienu 
iš pagrindinių skaitmeninių sprendimų siekiant atnaujinti ES vidaus ir tarptautines keliones, 
turėtų būti pasiektas susitarimas dėl jos standartinio galiojimo, kad būtų išvengta ES valstybių 
narių nacionalinės teisės aktų susiskaidymo ir neatitikimų.

Antra, nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) 2021/953, su COVID-19 pandemija 
susijusi epidemiologinė situacija labai pasikeitė. Nepaisant didėjančio užbaigtų skiepijimo 
ciklų skaičiaus, skirtingose valstybėse narėse skiepijimo rodikliai vis dar labai skiriasi ir tai 
tebėra viena iš pagrindinių priežasčių, trukdančių visiškai panaikinti laisvo asmenų judėjimo 
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apribojimus.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos 
taikymą reikia pratęsti dėl šių priežasčių:
1) poreikio turėti aiškias, suderintas ir nuoseklias ES lygmens taisykles, kad iki 2022 m. vasaros 
sezono būtų galima užtikrinti laisvą asmenų judėjimą;
2) teisinio tikrumo turizmo pramonei prieš prasidedant naujam atostogų sezonui;
3) nuspėjamumo ir organizacinių pajėgumų, kurie turi būti užtikrinti, kad būtų sudarytos 
sąlygos laisvam asmenų judėjimui ir užtikrintas ES vidaus ir tarptautinio keliavimo atsparumas;

Vis dėlto pranešėjas laikosi nuomonės, kad nors pagrindinis peržiūros tikslas yra pratęsti 
reglamento taikymą ir išlaikyti teisinę ir suderintą ES sistemą, šis pratęsimas neturėtų būti 
suprantamas kaip reikalavimas valstybėms narėms, visų pirma toms, kurios panaikina 
nacionalines visuomenės sveikatos priemones, 2022 m. vasaros sezonu Sąjungoje išlaikyti arba 
nustatyti asmenų laisvo judėjimo apribojimus. Jis taip pat neturėtų būti suprantamas kaip 
reikalavimas valstybėms narėms išlaikyti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo ar kitų 
COVID-19 pažymėjimų sistemų naudojimą arba jas įpareigoti juos naudoti nereikalingais ir 
nepagrįstais vidaus tikslais.

Dviejų etapų ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos išplėtimo metodas

Pirminis ir pagrindinis Reglamento (ES) 2021/953, taigi ir ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo naudojimo tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas laisvam piliečių judėjimui ir 
išvengti, kad valstybės narės nustatytų vienašales ir (arba) papildomas priemones judėjimo 
laisvei. Nuo reglamento priėmimo valstybės narės priėmė kitas nacionalines visuomenės 
sveikatos priemones, kuriomis nustatomi laisvo judėjimo apribojimai. 

Todėl pranešėjas siūlo, kad:
1) bet koks ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos išplėtimas ir bet kokie laisvo 
asmenų judėjimo Sąjungoje apribojimai, įskaitant reikalavimą pateikti ES skaitmeninius 
COVID pažymėjimus, turėtų būti panaikinti, kai tik tai leis padaryti epidemiologinė padėtis;
2) turime užtikrinti teisinį tikrumą ir nuspėjamumą tiek piliečiams, tiek pramonei prieš ateinant 
2022 m. vasaros sezonui. Todėl turėtų būti žengtas pirmasis žingsnis – pirmasis pratęsimas 
turėtų būti ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai – iki 2022 m. spalio 31 d.;
3) tačiau negalima atmesti galimybės, kad po 2022 m. spalio 31 d. valstybės narės ir toliau 
reikalaus, kad Sąjungos piliečiai, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, pateiktų COVID-19 
skiepijimo, tyrimo ar persirgimo liga įrodymus. Priklausomai nuo ECDC rekomendacijų, kurias 
jis pateiks atsižvelgdamas į epidemiologinę padėtį, gali būti, kad bus būtina pratęsti ES 
skaitmeninių COVID pažymėjimų galiojimą;
4) tokiu atveju turėtų būti žengtas antrasis žingsnis – Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
deleguotaisiais aktais pratęsti Reglamento (ES) 2021/953 taikymą keturiais mėnesiais iki 
2023 m. vasario 28 d.;
5) atsižvelgiant į pandemijos raidą ir į tai, kad valstybės narės panaikina nacionalinius 
apribojimus, turėtų būti žengtas žingsnis į priekį išplečiant šio reglamento galiojimą, kad ES 
piliečiams būtų siunčiamas teisingas ir subalansuotas signalas. Todėl šiuo reglamentu turėtų 
būti užkirstas kelias valstybėms narėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms nustatyti 
nereikalingus ir nepagrįstus apribojimus naudojant ES skaitmeninį COVID pažymėjimą.
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PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

(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 aštuoniais mėnesiais, įskaitant 
galimybę Komisijai prireikus 
deleguotaisiais aktais ir gavus Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centro 
(ECDC) mokslinę nuomonę jį pratęsti dar 
keturiais mėnesiais. Be to, šio reglamento 
taikymo laikotarpio pratęsimo nereikėtų 
suprasti kaip reikalavimo, kad valstybės 
narės, ypač tos, kurios nebetaiko vidaus 
visuomenės sveikatos priemonių, paliktų 
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Sąjungos veikimo 290 straipsniu. Būtina 
užtikrinti, kad ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo sistemą būtų galima pritaikyti, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, padarytą 
kovojant su COVID-19 pandemija;

galioti arba nustatytų laisvo judėjimo 
apribojimus. Be to, bet koks Reglamentu 
(ES) 2021/953 nustatytų pažymėjimų 
tikrinimo poreikis neturėtų būti laikomas 
pateisinančiu laikiną vidaus sienų 
kontrolės atnaujinimą. 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, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, padarytą 
kovojant su COVID-19 pandemija;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) patirtis rodo, kad ES skaitmeninio 
COVID pažymėjimo sistema yra vienintelė 
plačiai tarptautiniu mastu naudojama 
COVID-19 pažymėjimų sistema. Todėl ES 
skaitmeninis COVID pažymėjimas tampa 
vis svarbesnis visame pasaulyje ir padeda 
kovoti su pandemija tarptautiniu mastu, 
nes juo sudaromos palankesnės sąlygos 
saugiai keliauti iš vienos valstybės į kitą ir 
įgyvendinti ekonomikos gaivinimo 
priemones. Iki 2022 m. vasario 25 d. prie 
ES skaitmeninio COVID pažymėjimo 
sistemos prisijungė 35 ES 
nepriklausančios šalys ir teritorijos bei 
tikimasi, kad ateityje jų prisijungs dar 
daugiau. Vis dėlto Reglamentu (ES) 
2021/953 valstybės narės įpareigojamos 
pripažinti ES skaitmeninius COVID 
pažymėjimus, išduotus tik toms 
vakcinoms, kurioms Europos vaistų 
agentūra suteikė rinkodaros leidimą. 
Todėl Reglamentas (ES) 2021/953 
neapima daugumos vakcinų, kurios šiuo 
metu naudojamos skiepams visame 
pasaulyje, įskaitant tas, kurių atžvilgiu 
baigta Pasaulio sveikatos organizacijos 
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(PSO) įtraukimo į naudojimo esant 
ekstremaliajai padėčiai sąrašą procedūra. 
Tai trukdo veikti ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo sistemai, nes būtent ši sistema 
yra vienas pagrindinių skaitmeninių 
sprendimų siekiant atkurti tarptautinį 
judumą ir de facto pasaulinis standartas. 
Daugelio vakcinų, kurių atžvilgiu baigta 
PSO įtraukimo į naudojimo esant 
ekstremaliajai padėčiai sąrašą procedūra, 
gamintojai nepateikė Europos vaistų 
agentūrai (EMA) arba valstybės narės 
kompetentingai institucijai prašymo 
išduoti rinkodaros leidimą ir vargu ar 
pateiks tokį prašymą ateityje 
paprasčiausiai todėl, kad jie neketina 
pateikti šių vakcinų ES rinkai. Daugeliu 
atvejų tos pačios vakcinos, kurios yra 
naudojamos skiepams visoje ES ir 
išvardytos Reglamente (ES) 2021/953, 
kitose šalyse yra prieinamos kitokiu 
prekybiniu pavadinimu, todėl jos 
nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. 
Tas pats pasakytina apie kai kurias 
vakcinas, kurias ES padeda tiekti pagal 
priemonę COVAX;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) kelios valstybės narės ES 
skaitmeninį COVID pažymėjimą naudojo 
vidaus reikmėms, įgyvendindamos 
nacionalines priemones, kuriomis 
leidžiama arba draudžiama patekti į 
barus, restoranus, viešbučius, koncertų 
sales ir kitas vietas, nepaisant to, kad nėra 
aiškiai įrodytas šių kovos su viruso 
plitimu priemonių veiksmingumas. Todėl, 
nedarant poveikio valstybių narių 
kompetencijai nustatyti nacionalinius 
apribojimus visuomenės sveikatos 
sumetimais ir atsižvelgiant į dabartinį 
pandemijos etapą, ES skaitmeninis 
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COVID pažymėjimas turėtų būti 
naudojamas pagal jo pirminį nustatytą 
tikslą, t. y. juo turėtų būti naudojamasi 
kaip priemone judėjimo laisvei ir ES 
lygmens koordinavimui palengvinti. ES 
skaitmeninis COVID pažymėjimas 
neturėtų būti suprantamas kaip 
alternatyvi priemonė valstybėms narėms 
nustatyti nepagrįstus ir neproporcingus 
apribojimus šalies viduje, pavyzdžiui, leisti 
ar uždrausti patekti į barus, restoranus, 
viešbučius, koncertų sales ir kitas vietas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) siekiant prireikus ir pagrįstais 
atvejais pratęsti ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo naudojimą, pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl taikymo 
laikotarpio, kuriuo taikomos Reglamente 
(ES) 2021/953 numatytos priemonės, 
pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į tai, kad ES 
skaitmeninis COVID pažymėjimas yra 
saugaus laisvo judėjimo ir koordinavimo 
ES lygmeniu pagrindas, svarbu, kad jis 
būtų nuosekliai taikomas, visų pirma 
atsižvelgiant į taisykles dėl jaunesnių nei 
18 metų vaikų ir jaunų suaugusiųjų;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2021/953
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 1 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. „Taikomas sąveikiųjų COVID-19 
skiepijimo, tyrimo ir persirgimo 
pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo), nustatytų Reglamentu 
(ES) 2021/953, išdavimui, tikrinimui ir 
pripažinimui laikotarpiu nuo 2021 m. 
liepos 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d. (toliau 
– taikymo laikotarpis).“;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2021/953
3 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 3 straipsnis papildomas 11a 
dalimi:
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„11a. Remdamasi turimais moksliniais 
įrodymais ir epidemiologine padėtimi 
Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos ir 
nustačiusi, kad ir toliau reikia naudoti ES 
skaitmeninį COVID pažymėjimą, 
Komisija pagal 12 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais atitinkamai 
iš dalies keičiamas 1 straipsnio 2a dalyje 
nurodytas taikymo laikotarpis. Tokiu 
pakeitimu taikymo laikotarpis gali būti 
pratęstas tik keturiais mėnesiais ir negali 
būti pratęstas po 2023 m. birželio 30 d.“;

Pakeitimas 8

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 
pakeičiama taip:

5. Jei valstybės narės pripažįsta skiepijimo 
įrodymus, kad būtų galima netaikyti laisvo 
judėjimo apribojimų, nustatytų laikantis 
Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-
CoV-2 plitimas, jos tomis pačiomis 
sąlygomis taip pat pripažįsta galiojančius 
skiepijimo pažymėjimus, kuriuos kitos 
valstybės narės pagal šį reglamentą išdavė 
paskiepijus COVID-19 vakcina, kuriai 
suteiktas rinkodaros leidimas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004.

„5. Jei valstybės narės pripažįsta 
skiepijimo įrodymus, kad būtų galima 
netaikyti laisvo judėjimo apribojimų, 
nustatytų laikantis Sąjungos teisės, kad 
būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas, jos 
tomis pačiomis sąlygomis taip pat 
pripažįsta galiojančius skiepijimo 
pažymėjimus, kuriuos kitos valstybės narės 
pagal šį reglamentą išdavė paskiepijus 
COVID-19 vakcina, kuriai suteiktas 
rinkodaros leidimas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004 arba kurios atžvilgiu 
baigta PSO įtraukimo į naudojimo esant 
ekstremaliajai padėčiai sąrašą 
procedūra.“;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN))

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2021/953
11 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

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. 
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 
kompetencijai nustatyti apribojimus 
visuomenės sveikatos pagrindais, valstybės 
narės, pripažįstančios skiepijimo 
pažymėjimus, tyrimo pažymėjimus, 
nurodančius neigiamą rezultatą, ar 
persirgimo pažymėjimus, netaiko 
papildomų laisvo judėjimo apribojimų, 
atsižvelgiant į ECDC remiantis 
Rekomendacija (ES) 2020/1475 paskelbtus 
epidemiologinius duomenis.“;
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2021/953
11 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 11 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

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.

„3. Valstybės narės bet kokią 
nacionalinę politiką dėl 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytų skiepijimo pažymėjimų 
kelionės tikslais pripažinimo kuo labiau 
suderina su 2022 m. sausio 25 d. Tarybos 
rekomendacijoje (ES)2022/107 (toliau – 
Rekomendacija) dėl suderinto požiūrio, 
kuriuo siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas saugiai ir laisvai judėti COVID-19 
pandemijos metu, arba, būsimų pakeitimų 
atveju, naujausioje iš dalies pakeistoje 
arba taikytinoje rekomendacijoje 
nustatytomis sąlygomis. Tai apima tyrimų 
pažymėjimų, pagrįstų visų rūšių tyrimais, 
kurie Rekomendacijoje laikomi 
atitinkančiais reikalavimus, pripažinimą, 
įvairių rūšių tyrimų pripažinimą visam jų 
galiojimo laikotarpiui, kaip nurodyta 
Rekomendacijoje, ir skiepijimo bei 
persirgimo pažymėjimų pripažinimą 
Rekomendacijoje nurodytomis sąlygomis 
ir visam laikotarpiui. Valstybės narės taip 
pat informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares apie visas kelionių tikslais taikomas 
nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 
Rekomendacijoje sutartų ir 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytų pripažinimo sąlygų, 
įskaitant informaciją apie COVID-19 
vakcinas, kurias jos pripažįsta pagal šio 
reglamento 5 straipsnio 5 dalies antrą 
pastraipą, pagrįsdamos tokio nukrypimo 
būtinumą visuomenės sveikatai 
apsaugoti.“;
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN))

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2021/953
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) 11 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„4a. Valstybės narės netaiko šio 
reglamento, kad nustatytų papildomus 
apribojimus šalies viduje.“;
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Reglamento (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, 
tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID 
pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 
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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO
POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo 
pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo 
sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 
pandemijos metu
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu: Pascal Canfin (pranešėjas)

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas teikia atsakingam Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetui šiuos pakeitimus:

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 

(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 
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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 klausimais, 
atsakinga už bendro COVID-19 greitųjų 
antigenų testų sąrašo, kuris suderinamas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1082/2013/ES 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;

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 klausimais, 
atsakinga už bendro COVID-19 greitųjų 
antigenų testų sąrašo, kuris suderinamas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1082/2013/ES 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. 
Antigenų testų naudojimas persirgimo 
pažymėjimams išduoti pagal Komisijos 
deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/256 
kelia didesnę riziką, kad bus išduodami 
tokie klaidingų teigiamų testų rezultatų 
pažymėjimai. Todėl galimybė valstybėms 
narėms naudoti antigenų testus tokiems 
pažymėjimams išduoti turėtų būti 
suprantama kaip alternatyva, taikoma tais 
atvejais, kai dėl didelio infekcijos atvejų 
atitinkamoje vietovėje skaičiaus arba kitos 
priežasties nėra galimybės atlikti NRAT 
tyrimus;

Pakeitimas 2
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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 
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 

(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 
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 pažymėjimas, išduotas Europos 
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rinkodaros leidimas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, 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;

vaistų agentūros patvirtintų produktų 
atžvilgiu. Šiuo atžvilgiu 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 
leidimas prekiauti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004, 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 leidimas 
prekiauti dar neišduotas, pripažinimo, 
kuriose turėtų būti atsižvelgta į etinius ir 
mokslinius kriterijus, kurių būtina laikytis 
atliekant klinikinius tyrimus. Jei paraiška 
išduoti leidimą prekiauti įvertinama 
neigiamai arba jei atitinkama farmacijos 
bendrovė pareiškia, kad neketina teikti 
paraiškos dėl leidimo prekiauti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
pažymėjimo galiojimas turėtų būti 
nutrauktas;

Pakeitimas 3

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 

(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 
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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, 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, padarytą 
kovojant su COVID-19 pandemija;

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. ES 
skaitmeninių COVID pažymėjimų 
naudojimas turėtų būti proporcingas 
epidemiologinei padėčiai ir susijusiai 
rizikai visuomenės sveikatai. 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, o po 6 
mėnesių turėtų būti atliktas laikotarpio 
vidurio vertinimas, sudarant galimybę 
nutraukti reglamento galiojimą, remiantis 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro ir Sveikatos saugumo komiteto 
rekomendacija. Be to, šio reglamento 
taikymo laikotarpio pratęsimo nereikėtų 
suprasti kaip reikalavimo arba skatinimo, 
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, atsižvelgiant į naujus faktus 
apie kovos su COVID-19 sveikatos 
technologijų efektyvumą ir mokslo 
pažangą, padarytą kovojant su COVID-19 
pandemija;

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 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 
vakciną ir turėtojui suleistų COVID-19 
vakcinų dozių skaičių, neatsižvelgiant į tai, 
kurioje valstybėje narėje jos buvo 
suleistos;“;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 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-
CoV2 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. 
Tokie valstybių narių išduoti skiepijimo 
pažymėjimai galioja ne ilgiau nei pagal 
Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 
dalį išduoti skiepijimo pažymėjimai.  
Tokiuose pažymėjimuose pateikiama 
informacija apie klinikinio tyrimo etapą ir 
klinikinio tyrimo būklę. Valstybės narės 
gali pripažinti vadovaujantis šia dalimi kitų 
valstybių narių išduotus skiepijimo 
pažymėjimus, kad galėtų netaikyti laisvo 
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judėjimo apribojimų, kurie nustatyti 
laikantis Sąjungos teisės, kad būtų 
apribotas SARS-CoV2 plitimas. Jei 
COVID-19 vakcinai, dėl kurios atliekami 
klinikiniai tyrimai, vėliau suteikiamas 
leidimas prekiauti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004, nuo to momento skiepijimo 
ta vakcina pažymėjimams taikoma 
Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 
dalies pirma pastraipa. Jei paraiška 
išduoti leidimą prekiauti konkrečių 
produktu įvertinama neigiamai arba jei 
atitinkama farmacijos bendrovė pareiškia, 
kad neketina teikti paraiškos dėl leidimo 
prekiauti, pažymėjimo galiojimas turėtų 
būti nutrauktas.“;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2021/953
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Remiantis pagal 3 straipsnio 11 dalį 
gautomis gairėmis, Komisijai pagal 12 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiama šio straipsnio 1 dalis 
ir 3 straipsnio 1 dalies c punktas, kad būtų 
galima išduoti persirgimo pažymėjimą, 
remiantis teigiamu antigenų tyrimo 
rezultatu, antikūnų tyrimu, įskaitant 
serologinį antikūnų prieš SARS-CoV2 
tyrimą, arba bet kuriuo kitu moksliškai 
patikimu metodu. Tokiais deleguotaisiais 
aktais taip pat iš dalies keičiamas priedo 3 
punktas papildant, keičiant arba 
panaikinant duomenų laukelius, susijusius 
su šio straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 
b ir c punktuose nurodytų kategorijų 
asmens duomenimis.“;

„4. Remiantis pagal 3 straipsnio 11 dalį 
gautomis gairėmis, Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro ir kitų 
susijusių Sąjungos agentūrų 
rekomendacijomis, grindžiamomis 
naujausiais moksliniais faktais, Komisijai 
pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiama šio straipsnio 1 dalis 
ir 3 straipsnio 1 dalies c punktas, kad būtų 
galima išduoti persirgimo pažymėjimą, 
remiantis teigiamu antigenų tyrimo 
rezultatu, antikūnų tyrimu, įskaitant 
serologinį antikūnų prieš SARS-CoV2 
tyrimą, arba bet kuriuo kitu moksliškai 
patikimu metodu. Tokiais deleguotaisiais 
aktais taip pat iš dalies keičiamas priedo 3 
punktas papildant, keičiant arba 
panaikinant duomenų laukelius, susijusius 
su šio straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 
b ir c punktuose nurodytų kategorijų 
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asmens duomenimis.“;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2021/953
16 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(7a) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip: 

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

„2. Ne vėliau kaip 2022 m. 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 įvertinamas šio 
reglamento proporcingumas ir 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.

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 vertinimu pateikiama Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centro ir 
Sveikatos saugumo komiteto 
rekomendacija nutraukti reglamento 
galiojimą po pradinio 6 mėnesių 
pratęsimo laikotarpio arba iki 12 mėnesių 
pratęsti šio reglamento taikymo 
laikotarpį.“;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2021/953
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jis taikomas nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 
2023 m. birželio 30 d.“;

„Jis taikomas nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 
2023 m. birželio 30 d., numatant galimybę 
po 6 mėnesių nutraukti jo galiojimą, 
atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro ir Sveikatos saugumo 
komiteto vertinimą ir rekomendaciją.“;
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