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Vadovaudamasis 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų
vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau – eIDAS
reglamentas) 17 straipsnio 4 dalies g punktu, 20 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 51 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl patikimumo
užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo
sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, paskyrimo“ (toliau – Nutarimas) ir atsižvelgdamas į UAB
„Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (juridinio asmens kodas – 300037763, buveinės adresas –
Jogailos g. 8, 01116 Vilnius) (toliau – SSC) 2017 m. birželio 23 d. elektroniniu paštu pateiktą
pranešimą (toliau – Pranešimas):
1. N u s t a č i a u, kad Pranešimu SSC pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybai (toliau – Tarnyba) atitikties vertinimo įstaigos „ELEKTROTECHNICKY ZKUŠEBNI
USTAV“ (toliau – atitikties vertinimo įstaiga) išduotą atitikties įvertinimo deklaraciją Nr.
eIDAS170003 dėl SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų (toliau
– Paslaugos) atitikties eIDAS reglamentui (toliau – Deklaracija). Tarnyba, vadovaudamasi eIDAS
reglamento 51 straipsnio 3 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalimi, 2017 m. liepos 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B1819 „Dėl atitikties įvertinimo“ (toliau – pirmas raštas), 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2) 1B2111 „Dėl atitikties įvertinimo“ (toliau – antras raštas) (įteiktas 2017 m. rugpjūčio 8 d.) ir 2018 m.
sausio 5 d. raštu Nr. 1B-42 „Dėl atitikties įvertinimo“ (įteiktas 2018 m. sausio 9 d.) (toliau – trečias
raštas, visi kartu – raštai) kreipėsi į SSC, prašydama pateikti duomenis ir dokumentus, būtinus
įvertinti, ar SSC ir SSC teikiamos Paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus. SSC,
reaguodama į pirmą raštą, 2017 m. liepos 14 d. raštu Nr. RRT-20170714-01-S (toliau – SSC raštas)
paprašė nurodyti kiekvieno Tarnybos pirmame rašte nurodyto prašymo pateikti papildomus
dokumentus teisinį pagrindą ir teisės aktą, reglamentuojantį prašomų dokumentų vertinimo tvarką,
kuris aiškiai apibrėžtų vertinimo kriterijus. Tarnyba antru raštu detalizavo savo argumentus ir
pakartotinai paprašė pateikti Tarnybai reikalingą informaciją per Tarnybos nustatytą terminą. SSC
neatsakius į antrą raštą, Tarnyba trečiuoju raštu įspėjo SSC, kad, jei iki 2018 m. sausio 19 d. SSC

Tarnybai nepateiks prašomos informacijos, SSC ir SSC teikiamų Paslaugų kvalifikuotas statusas bus
panaikintas. SSC į trečią raštą taip pat neatsakė ir reikiamos informacijos nepateikė.
2. K o n s t a t u o j u, kad pagal eIDAS reglamento 17 straipsnio 3 dalies a punktą, priežiūros
įstaigos vaidmuo yra „<...> prižiūrėti paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje įsisteigusius
kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus siekiant ex ante ir ex post priežiūros veikla
užtikrinti, kad tie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo
užtikrinimo paslaugos atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus“, o eIDAS reglamento 20
straipsnio 2 dalis nurodo, kad „priežiūros įstaiga gali bet kuriuo metu atlikti kvalifikuotų patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjų auditą <...>, siekiant patvirtinti, kad jie ir jų teikiamos kvalifikuotos
patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus“. Nutarimo 1.1
papunkčiu priežiūros įstaigos funkcijas pavesta vykdyti Tarnybai. Atsižvelgiant į šioje pastraipoje
išdėstytas eIDAS reglamento ir Nutarimo nuostatas, Tarnyba turi teisinį pagrindą ir pareigą atlikti
SSC, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, priežiūrą, atlikti jo auditą ir gauti
SSC bei SSC teikiamų Paslaugų atitikties eIDAS reglamentui vertinimui reikalingą informaciją.
eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ,,Kvalifikuotus sertifikatus pagal
Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip
2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą. Kol nepateikiama tokia
atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų
teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju.“ Tai
reiškia, kad SSC, iki 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikusi Deklaraciją pagal eIDAS
reglamento 51 straipsnio 3 dalį, galėjo teikti Paslaugas tol, kol Tarnyba baigs Deklaracijos vertinimą
ir priims sprendimą dėl SSC ir SSC teikiamų Paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams.
Tarnyba, 2017 m. birželio 23 d. kartu su Pranešimu gavusi Deklaraciją, pradėjo jos
vertinimą, taip pat SSC veiklos dokumentų auditą (veiklos dokumentų vertinimo kriterijus – šių
dokumentų nuostatų atitiktis eIDAS reglamento reikalavimams) ir raštais tris kartus prašė SSC
pateikti duomenis ir dokumentus, būtinus įvertinti, ar SSC ir SSC teikiamos Paslaugos atitinka eIDAS
reglamento reikalavimus. Negavusi jokios prašytos informacijos iš SSC, iš turimų dokumentų ir
duomenų Tarnyba negalėjo įvertinti ir patvirtinti SSC ir SSC teikiamų Paslaugų atitikties eIDAS
reglamento reikalavimams, todėl daro išvadą, kad SSC neatitinka eIDAS reglamente keliamų
reikalavimų kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, o SSC teikiamos
kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos neatitinka eIDAS reglamento
reikalavimų, keliamų kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms.
3. P a n a i k i n u SSC kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio
kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą, o visoms SSC teikiamoms
kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai
serijiniais
numeriais
8,
175321568892646289251837491774140342360,
265958488669297747744790537920099855253, 117727027898364819414749499309229344414,
459134500405541097963522, 458782837110112849494018 (toliau – visos SSC teikiamos
kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos), ir su jomis susijusioms sertifikatų
galiojimo patvirtinimo OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) paslaugoms, kurias
identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais 101184816312405758836743, 78, – kvalifikuotą
statusą.
4. N u r o d a u SSC šio įsakymo įsigaliojimo dieną:
4.1. nutraukti naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimą ir išdavimą
asmenims;
4.2. atšaukti visus SSC sukurtus kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatus.

5 . P a v e d u atsakingiems Tarnybos darbuotojams, vadovaujantis Nutarimo 1.2
papunkčiu, visų SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų ir su
jomis susijusių sertifikatų galiojimo patvirtinimo OCSP paslaugų kvalifikacijos statusą eIDAS
reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nurodytame patikimame sąraše šio įsakymo įsigaliojimo dieną iš
statuso ,,granted“ pakeisti į ,,withdrawn“, kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje:
Eil
Nr.

Paslaugos
pavadinimas

Sertifikato numeris

Sertifikatas
galioja iki

1.

SSC_OCSP
Service-2
SSC_OCSP
Service
SSC_Qualified
certificates for
electronic
signature-1
SSC_Qualified
certificates for
electronic
signature-2
SSC_Qualified
certificates for
electronic
signature-3
SSC_Qualified
certificates for
electronic
signature-4
SSC_Qualified
certificates for
electronic
signature-5

101184816312405758836743

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

SSC_Qualified
certificates for
electronic
signature-6

2014-03-07

Dabar
suteiktas
statusas
granted

Bus
pakeistas
statusas į
withdrawn

78

2013-10-27

granted

withdrawn

8

2010-11-30

granted

withdrawn

175321568892646289251837491774140342360

2026-10-25

granted

withdrawn

265958488669297747744790537920099855253

2026-11-28

granted

withdrawn

117727027898364819414749499309229344414

2026-10-25

granted

withdrawn

459134500405541097963522

2033-06-04

granted

withdrawn

458782837110112849494018

2033-06-04

granted

withdrawn

5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. vasario 12 d.
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