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Pozmeňujúci návrh 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa 
vytvára sieť vnútroštátnych orgánov 
zodpovedných za elektronické 
zdravotníctvo. S cieľom posilniť 
bezpečnosť a plynulosť cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti sa od tejto siete 
vyžaduje, aby vytvorila usmernenia pre 
cezhraničný prístup k elektronickým 
zdravotným údajom a službám, a to aj 
prostredníctvom podpory „spoločných 
opatrení na identifikáciu a autentifikáciu 
s cieľom uľahčiť prenosnosť údajov v 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti“. 
Vzájomné uznávanie a akceptovanie 
elektronickej identifikácie a autentifikácie 
je kľúčom k uskutočneniu cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti pre európskych 
občanov. Keď ľudia cestujú za ošetrením, 
ich zdravotné údaje musia byť prístupné v 
krajine ošetrenia. To si vyžaduje pevný, 
bezpečný a dôveryhodný rámec 
elektronickej identifikácie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 2011/24/EÚ existuje a uplatňuje sa bez ohľadu na túto pripomienku, preto by sa 
toto odôvodnenie malo vypustiť ako zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 57
Matteo Salvini
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 
elektronická identifikácia a autentifikácia
pri prístupe k cezhraničným službám 
online, ktoré ponúkajú členské štáty.

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia
je zabezpečiť, aby bola možná vysoká 
úroveň bezpečnosti elektronickej 
identifikácie a autentifikácie pri prístupe k 
cezhraničným službám online, ktoré 
ponúkajú členské štáty, vrátane 
poskytovania rôznych úrovní bezpečnosti
spojených s typmi služieb, ku ktorým sa
umožňuje prístup.

Or. it

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nariadenia nešpecifikuje, ku ktorému 
typu služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k osobným a citlivým
údajom sa musí spájať s určitou mierou „spoľahlivosti identity“ odlišnou od miery 
požadovanej pre prístup ku všeobecným informáciám alebo transakčným službám.

Pozmeňujúci návrh 58
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
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prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 
elektronická identifikácia a autentifikácia 
pri prístupe k cezhraničným službám 
online, ktoré ponúkajú členské štáty.

prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 
elektronická identifikácia a autentifikácia 
pri prístupe k cezhraničným službám 
online, ktoré ponúkajú členské štáty, pri 
plnom rešpektovaní technologickej 
neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Spolupráca členských štátov by mala 
slúžiť technickej interoperabilite 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie s cieľom podporiť vysokú 
mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú 
stupňu rizika. Výmena informácií a 
zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými 
štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné 
uznávanie by mali pomáhať takejto 
spolupráci.

(16) Spolupráca členských štátov by mala 
slúžiť technickej interoperabilite a 
neutralite oznámených systémov 
elektronickej identifikácie s cieľom 
podporiť vysokú mieru dôvery a 
bezpečnosti, primeranú stupňu rizika. V
tejto súvislosti je nevyhnutné, aby členské
štáty predložili systémy elektronickej
identifikácie na predbežné technické 
preskúmanie v rámci mechanizmu
spolupráce uvedeného vyššie. Výmena 
informácií a zdieľanie najlepšej praxe 
medzi členskými štátmi s cieľom 
zabezpečiť vzájomné uznávanie by mali 
pomáhať takejto spolupráci.

Or. it

Odôvodnenie

Návrh nariadenia nestanovuje nástroje, ktorými členský štát môže spochybniť technickú
zhodu oznámeného systému elektronického identifikácie. Existuje riziko, že táto medzera
podporí šírenie systémov, ktoré nespĺňajú náležitosti, v EÚ. Zamýšľaná harmonizácia
zavedená nariadením môže viesť k obchádzaniu vnútroštátnych právnych predpisov a
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podporiť vyhľadávanie najvýhodnejšieho právneho prostredia (forum shopping).

Pozmeňujúci návrh 60
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Spolupráca členských štátov by mala 
slúžiť technickej interoperabilite 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie s cieľom podporiť vysokú 
mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú 
stupňu rizika. Výmena informácií a 
zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými 
štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné 
uznávanie by mali pomáhať takejto 
spolupráci.

(16) Spolupráca členských štátov by mala 
slúžiť technickej interoperabilite 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie s cieľom podporiť vysokú 
mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú 
stupňu rizika. Výmena informácií a 
zdieľanie najlepšej praxe medzi členskými 
štátmi s cieľom zabezpečiť vzájomné 
uznávanie by mali pomáhať takejto 
spolupráci. S cieľom zaistiť efektívnosť by 
sa záruky v oblasti interoperability
a bezpečnosti mali riešiť pred oznámením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal 
stanoviť všeobecný právny rámec pre 
používanie dôveryhodných elektronických 
služieb. Nemala by sa ním však stanoviť 
všeobecná povinnosť používať tieto 
služby. Konkrétne by sa nemalo vzťahovať 
na poskytovanie služieb na základe 
dobrovoľných dohôd v rámci súkromného 
práva. Nemalo by sa vzťahovať ani na 
aspekty súvisiace s uzavretím a 
platnosťou zmlúv alebo iných právnych

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal 
stanoviť všeobecný právny rámec pre 
používanie dôveryhodných elektronických
služieb. Nemala by sa ním však stanoviť 
všeobecná povinnosť používať tieto 
služby. Konkrétne by sa nemalo vzťahovať 
na poskytovanie služieb na základe 
dobrovoľných dohôd v rámci súkromného 
práva. Nemalo by sa vzťahovať na
predpisy týkajúce sa formy, uzatvárania 
alebo účinnosti zmlúv alebo formy, 
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povinností, pri ktorých existujú 
požiadavky na formu predpísanú
vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi 
predpismi Únie.

zakladania alebo platnosti iných 
súkromnoprávnych povinností, bez 
ohľadu na to, či sa riadia vnútroštátnymi 
zákonmi alebo právnymi predpismi Únie, 
napríklad článkami 10 a 11 nariadenia 
(ES) č. 593/2008. Okrem toho by sa toto 
nariadenie nemalo vzťahovať na pravidlá 
a obmedzenia pre používanie dokumentov 
stanovené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch alebo v právnych predpisoch 
Únie, ani na evidenciu, najmä na konanie 
na katastri nehnuteľností a v obchodnom 
registri.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na rýchlosť 
technologických zmien by sa v rámci tohto 
nariadenia mal prijať prístup, ktorý je 
otvorený voči inováciám.

(20) Vzhľadom na rýchlosť 
technologických zmien by sa v rámci tohto 
nariadenia mal prijať prístup, ktorý je
zameraný na stimuláciu inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom posilniť dôveru ľudí vo 
vnútorný trh a podporiť používanie 
dôveryhodných služieb a produktov by sa 
mali zaviesť pojmy kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikovaný 

(22) S cieľom posilniť dôveru ľudí vo 
vnútorný trh a podporiť používanie 
dôveryhodných služieb a produktov by sa 
mali zaviesť pojmy kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikovaný 
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poskytovateľ dôveryhodných služieb so 
zámerom uviesť požiadavky a povinnosti 
na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti akýchkoľvek používaných 
alebo poskytovaných kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a produktov.

poskytovateľ dôveryhodných služieb so 
zámerom uviesť požiadavky a povinnosti 
na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti akýchkoľvek používaných 
alebo poskytovaných kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a produktov. 
Zákonným ekvivalentom vlastnoručných 
podpisov môžu byť kvalifikované aj 
zdokonalené elektronické podpisy. Žiadna 
časť tohto nariadenia neobmedzuje 
možnosť, aby akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba dôkazne preukázala 
nespoľahlivosť akejkoľvek formy 
elektronického podpisu. V prípade 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
však dôkazné bremeno pri spochybnení 
totožnosti signatára znáša strana 
podávajúca námietku.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že aj nekvalifikovaný podpis môže mať rovnaké účinky ako 
vlastnoručný podpis. Jediným rozdielom je dôkazné bremeno.

Pozmeňujúci návrh 64
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom posilniť dôveru ľudí vo 
vnútorný trh a podporiť používanie 
dôveryhodných služieb a produktov by sa 
mali zaviesť pojmy kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb so 
zámerom uviesť požiadavky a povinnosti 
na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti akýchkoľvek používaných 
alebo poskytovaných kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a produktov.

(22) S cieľom posilniť dôveru malých 
a stredných podnikov (MSP) 
a spotrebiteľov vo vnútorný trh a podporiť 
používanie dôveryhodných služieb a 
produktov by sa mali zaviesť pojmy 
kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb so zámerom uviesť 
požiadavky a povinnosti na zabezpečenie 
vysokej úrovne bezpečnosti akýchkoľvek 
používaných alebo poskytovaných 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb a 
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produktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V súlade s povinnosťami v rámci 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol 
platnosť v EÚ, by osoby s postihnutím mali 
mať možnosť využívať dôveryhodné 
služby a produkty pre koncových 
používateľov používané pri poskytovaní 
týchto služieb na rovnakých základoch ako 
iní spotrebitelia.

(23) V súlade s povinnosťami v rámci 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol 
platnosť v EÚ, a pri rešpektovaní 
a úplnom dodržaní právnych predpisov 
Únie o dostupnosti webových stránok 
orgánov verejného sektora by osoby s 
postihnutím mali mať možnosť využívať 
dôveryhodné služby, služby elektronickej 
identifikácie a produkty pre koncových 
používateľov používané pri poskytovaní 
týchto služieb na rovnakých základoch ako 
iní spotrebitelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom uľahčiť dohľad nad 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb, napríklad keď 
poskytovateľ poskytuje svoje služby na 
území iného členského štátu, kde 
nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače 
poskytovateľa nachádzajú na území iného 
členského štátu ako toho, v ktorom je 

(34) S cieľom uľahčiť a efektívne zaistiť 
dohľad nad kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
v zmysle tohto nariadenia, napríklad keď 
poskytovateľ poskytuje svoje služby na 
území iného členského štátu, kde 
nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače 
poskytovateľa nachádzajú na území iného 



PE508.270v01-00 10/135 AM\933270SK.doc

SK

usadený, by sa mal vytvoriť systém 
vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu 
v členských štátoch.

členského štátu ako toho, v ktorom je 
usadený, je nutné vytvoriť systém 
vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu 
v členských štátoch. Cieľom tohto systému 
je taktiež zjednodušiť a znížiť 
administratívne náklady poskytovateľov 
dôveryhodných služieb vďaka 
kontrolnému orgánu s miestom 
jednotného kontaktu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Keď sa pri transakcii vyžaduje 
kvalifikovaná elektronická pečať 
právnickej osoby, rovnako akceptovateľný 
by mal byť aj kvalifikovaný elektronický 
podpis splnomocneného zástupcu 
právnickej osoby.

(42) Keď sa vo vnútroštátnych zákonoch 
alebo právnych predpisoch Únie vyžaduje 
kvalifikovaná elektronická pečať 
právnickej osoby, rovnako akceptovateľný 
by mal byť aj kvalifikovaný elektronický 
podpis splnomocneného zástupcu 
právnickej osoby.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 68
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Elektronické pečate slúžia ako dôkaz, 
že elektronický dokument vydala 
právnická osoba a zabezpečujú istotu, 
pokiaľ ide o pôvod a neporušenosť 
dokumentu.

(43) Platné elektronické pečate by mali 
byť evidentným dôkazom pravosti a 
neporušenosti súvisiaceho elektronického 
dokumentu. Nemali by tým byť dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
plnej moci, zastupovania a právnej 
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spôsobilosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 69
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Elektronické pečate slúžia ako dôkaz, 
že elektronický dokument vydala 
právnická osoba a zabezpečujú istotu, 
pokiaľ ide o pôvod a neporušenosť 
dokumentu.

(43) Elektronické pečate by sa mali 
považovať za právne účinné rovnako ako 
fyzicky vytlačené pečate, ako to vymedzuje 
vnútroštátne právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) S cieľom posilniť cezhraničné 
využívanie elektronických dokumentov by 
sa v tomto nariadení mal stanoviť právny 
účinok elektronických dokumentov, ktoré 
by sa mali považovať za rovnocenné s 
papierovými dokumentmi v závislosti od 
posúdenia rizík a za predpokladu, že je 
zabezpečená pravosť a neporušenosť 
dokumentov. Pre ďalší rozvoj 
cezhraničných elektronických transakcií 
na vnútornom trhu je dôležité aj to, aby sa 
originálne elektronické dokumenty alebo 
certifikované kópie vydané danými 
príslušnými orgánmi v členskom štáte v 
súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi 
predpismi akceptovali ako také aj v iných 

vypúšťa sa
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členských štátoch. Toto nariadenie by 
nemalo mať vplyv na právo členských 
štátov určiť, čo tvorí originál alebo kópiu 
na vnútroštátnej úrovni, ale zabezpečuje 
sa ním, aby sa mohli používať ako také aj 
cezhranične.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Toine Manders

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Členské štáty by mali zaistiť, aby sa 
občanom jasne oznámili možnosti a 
obmedzenia používania elektronickej 
identifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Marielle Gallo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné 
technické aspekty tohto nariadenia 
pružným a rýchlym spôsobom by sa na 
Komisiu mala preniesť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
interoperabilitu elektronickej identifikácie; 
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú 
od poskytovateľov dôveryhodných služieb; 
uznávané nezávislé subjekty zodpovedné 
za vykonávanie auditov poskytovateľov 
služieb; zoznamy dôveryhodných 

(49) S cieľom doplniť určité podrobné 
technické aspekty tohto nariadenia 
pružným a rýchlym spôsobom by sa na 
Komisiu mala preniesť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
interoperabilitu elektronickej identifikácie; 
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú 
od poskytovateľov dôveryhodných služieb; 
požiadavky na kvalifikované certifikáty pre 
elektronické podpisy, ich overenie a 
uchovávanie; subjekty zodpovedné za 
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informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisov;
požiadavky na kvalifikované certifikáty pre 
elektronické podpisy, ich overenie a 
uchovávanie; subjekty zodpovedné za 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov; 
a požiadavky týkajúce sa úrovní 
bezpečnosti elektronických pečatí a
kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronické pečate; interoperabilitu 
doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni.

certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov; 
a požiadavky týkajúce sa kvalifikovaných 
certifikátov pre elektronické pečate; 
interoperabilitu doručovacích služieb. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni.

Or. fr

Odôvodnenie

Odôvodnenie 49 je nutné zmeniť tak, aby bolo v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 
predloženými spravodajkyňou, ktoré sa týkajú delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 73
Marielle Gallo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51a) Normalizačná činnosť vykonávaná 
medzinárodnými a európskymi 
organizáciami sa uznáva na 
medzinárodnej úrovni. Táto činnosť sa 
vykonáva v spolupráci s dotknutými 
odvetviami a subjektmi a je okrem iného 
financovaná Európskou úniou 
a vnútroštátnymi orgánmi. Aby sa zaistila 
vyššia úroveň bezpečnosti pri 
elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných elektronických službách, 
a najmä pri príprave delegovaných 
a vykonávacích aktov Európskou 
komisiou, je nutné zohľadňovať normy 
vytvorené v rámci subjektov ako Európsky 
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výbor pre normalizáciu (Comité Européen 
de Normalisation, CEN), Európsky ústav 
pre telekomunikačné normy (European 
Telecommunications Standards Institute, 
ETSI), Európsky výbor pre normalizáciu 
v elektrotechnike (Comité Européen de 
Normalisation Électrotechnique, 
CENELEC) či Medzinárodná organizácia 
pre normalizáciu (ISO).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
pre elektronickú identifikáciu a 
dôveryhodné elektronické služby pre 
elektronické transakcie s cieľom 
zabezpečiť správne fungovanie vnútorného 
trhu.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
pre elektronickú identifikáciu a 
dôveryhodné elektronické služby pre 
elektronické transakcie s cieľom 
zabezpečiť správne fungovanie vnútorného 
trhu, zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a
posilniť dôveru občanov v digitálne
prostredie.

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom účinne prispieť k dosiahnutiu cieľov nariadenia v zmysle povzbudenia dôvery v
bezpečné a spoľahlivé cezhraničné elektronické transakcie je potrebné zabezpečiť vysokú
úroveň bezpečnosti a znížiť riziko celkového zníženia úrovne bezpečnosti prostredia online, 
ktoré by mohlo vzniknúť ako nechcený účinok nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 75
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
pre elektronickú identifikáciu a 
dôveryhodné elektronické služby pre 
elektronické transakcie s cieľom 
zabezpečiť správne fungovanie vnútorného 
trhu.

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
pre elektronickú identifikáciu a 
dôveryhodné služby pre elektronické 
transakcie s cieľom zabezpečiť správne 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „elektronický“ sa zdá byť nadbytočný.

Pozmeňujúci návrh 76
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V tomto nariadení sa vytvára právny 
rámec pre elektronické podpisy, 
elektronické pečate, elektronické časové 
pečiatky, elektronické dokumenty,
elektronické doručovacie služby a 
autentifikáciu webových lokalít.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny 
rámec pre elektronické podpisy, 
elektronické pečate, elektronické časové 
pečiatky, elektronické dokumenty a 
elektronické doručovacie služby.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o webové stránky, už existujú odvetvové normy, ktoré spotrebitelia všeobecne 
akceptujú a uznávajú. Pridaná hodnota kvalifikovaných certifikátov webových stránok je 
preto nejasná. Internet je navyše svojím charakterom globálny a používatelia by boli 
konfrontovaní s webovými stránkami, ktoré patria do pôsobnosti európskych právnych 
predpisov, a webovými stránkami, ktoré nie sú takto regulované. To by mohlo viesť k zmätku 
a neistote, najmä preto, že tzv. nekvalifikované webové stránky nemusia byť nevyhnutne menej 
bezpečné.

Pozmeňujúci návrh 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



PE508.270v01-00 16/135 AM\933270SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V tomto nariadení sa vytvára právny 
rámec pre elektronické podpisy, 
elektronické pečate, elektronické časové 
pečiatky, elektronické dokumenty, 
elektronické doručovacie služby a 
autentifikáciu webových lokalít.

3. V tomto nariadení sa vytvára právny 
rámec pre elektronické podpisy, 
elektronické pečate, elektronické 
potvrdzovanie a overovanie, elektronické 
časové pečiatky, elektronické dokumenty, 
elektronické doručovacie služby a 
autentifikáciu webových lokalít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby 
dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v 
súlade s týmto nariadením, mali povolenie 
na voľný obeh na vnútornom trhu.

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby 
kvalifikované a nekvalifikované 
dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú v 
súlade s týmto nariadením, mali povolenie 
na voľný obeh na vnútornom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zaistiť, aby na vnútornom trhu mohli byť voľne v obehu aj nekvalifikované služby.

Pozmeňujúci návrh 79
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1



AM\933270SK.doc 17/135 PE508.270v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu poskytovanú 
členskými štátmi a poskytovateľmi
dôveryhodných služieb usadenými v Únii 
alebo poskytovanú v ich mene alebo pod 
ich dohľadom.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu poskytovanú
členskými štátmi alebo z ich poverenia
alebo nimi uznávanú a na poskytovateľov
dôveryhodných služieb pôsobiacich v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu poskytovanú
členskými štátmi a poskytovateľmi
dôveryhodných služieb usadenými v Únii 
alebo poskytovanú v ich mene alebo pod 
ich dohľadom.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu uznávanú alebo 
vydávanú členskými štátmi alebo v ich 
mene a na poskytovateľov dôveryhodných 
služieb usadených v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Ak členské štáty uznávajú nejaký systém súkromného sektora, tento systém by mal v zásade 
podliehať oznamovaniu.

Pozmeňujúci návrh 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
poskytovanie dôveryhodných 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
poskytovanie dôveryhodných 
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elektronických služieb na základe 
dobrovoľných dohôd v rámci súkromného 
práva.

elektronických služieb výlučne na základe 
dobrovoľných dohôd v rámci súkromného 
práva. Takýmto dôveryhodným službám sa 
nesmie odmietnuť platnosť, právna 
účinnosť vyplývajúca z dobrovoľných 
dohôd a prípustnosť ako dôkaz v súdnom 
konaní výlučne na základe toho, že:
– majú elektronickú formu alebo
– nie sú založené na kvalifikovanom 
certifikáte pre elektronický podpis alebo 
kvalifikovanom certifikáte pre 
elektronickú pečať alebo kvalifikovanom 
certifikáte pre autentifikáciu webových 
stránok,
– neposkytuje ich kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb alebo
– nie sú vytvorené zariadením na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu alebo zariadením na vytvorenie 
kvalifikovanej elektronickej pečate.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
poskytovanie dôveryhodných 
elektronických služieb na základe 
dobrovoľných dohôd v rámci súkromného 
práva.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
poskytovanie dôveryhodných 
elektronických služieb, ktoré sa poskytujú 
len na interné účely v rámci uzatvorenej 
skupiny strán. Žiadna tretia strana, ktorá 
chce spochybniť platnosť takejto 
dôveryhodnej služby, to nesmie urobiť len 
na základe toho, že dôveryhodná služba 
nespĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Pôvodné znenie bolo nejasné a mohlo by sa chápať tak, že v súkromnom práve je na výber 
možnosť neuznávania tohto nariadenia. Namiesto toho treba jasne uviesť, že tieto služby sa 
neponúkajú verejnosti a že strany sú vymedzené a špecifikované.

Pozmeňujúci návrh 83
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Toto nariadenia sa nevzťahuje na 
aspekty súvisiace s uzavretím a
platnosťou zmlúv alebo iných právnych
povinností, pri ktorých existujú 
požiadavky na formu predpísanú 
vnútroštátnymi zákonmi alebo právnymi 
predpismi Únie.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
vnútroštátne právne prepisy alebo právne 
predpisy Únie o uzatváraní alebo platnosti
zmlúv alebo iných záväzkov vyplývajúcich 
zo súkromného práva.

Or. de

Odôvodnenie

Formulácia, ktorú navrhuje Komisia, pre toto nariadenie príliš vágna.

Pozmeňujúci návrh 84
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenia sa nevzťahuje na 
aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou 
zmlúv alebo iných právnych povinností, 
pri ktorých existujú požiadavky na formu 
predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo 
právnymi predpismi Únie.

3. Toto nariadenia sa uplatňuje bez toho, 
aby bolo dotknuté vnútroštátne právo 
alebo právo Únie v súvislosti s uzavretím a 
platnosťou zmlúv a iných záväzkov, pri 
ktorých existujú požiadavky na formu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
pravidlá a obmedzenia pre používanie 
dokumentov stanovené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch alebo právnych 
predpisoch Únie. Nevzťahuje sa na 
evidenciu, najmä na konanie na katastri 
nehnuteľností a v obchodnom registri.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická identifikácia“ je proces 
používania osobných identifikačných 
údajov v elektronickej forme jednoznačne
reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú 
osobu;

(1) „elektronická identifikácia“ je proces 
používania osobných identifikačných 
údajov v elektronickej forme 
reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú 
osobu buď jednoznačne, alebo v miere 
potrebnej na konkrétny účel;

Or. en

Odôvodnenie

Do tohto návrhu by sa mala zahrnúť zásada minimalizácie údajov. Zatiaľ čo niektoré služby 
si vyžadujú jednoznačnú identifikáciu, pri iných sa nemusí požadovať prenos všetkých údajov. 
Praktickým príkladom môže byť jednoduché overovanie veku, na ktoré nie sú potrebné ďalšie 
osobné údaje.
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Pozmeňujúci návrh 87
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „autentifikácia“ je elektronický proces, 
ktorý umožňuje overiť elektronickú 
identifikáciu fyzickej alebo právnickej 
osoby; alebo pôvod a neporušenosť 
elektronických údajov;

(4) (netýka sa slovenskej verzie)   

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) je schopný identifikovať signatára; b) je schopný osvedčiť totožnosť signatára;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa 
vzťahuje, takým spôsobom, že každú 
dodatočnú zmenu údajov možno hneď 
zistiť;

d) je prepojený s údajmi, ktoré sa ním 
podpisujú, takým spôsobom, že každú 
dodatočnú zmenu údajov možno hneď 
zistiť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) „certifikát“ je elektronické 
osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie 
elektronického podpisu alebo pečate 
fyzickej alebo právnickej osoby s 
certifikátom a potvrdzuje tieto údaje o 
príslušnej osobe;

(10) „certifikát“ je elektronické 
osvedčenie, ktoré spája údaje na overenie 
elektronického podpisu alebo pečate 
s identifikačnými údajmi subjektu alebo
fyzickej alebo právnickej osoby a 
potvrdzuje tieto údaje o príslušnej osobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „kvalifikovaný certifikát 
elektronického podpisu“ je osvedčenie, 
ktoré sa používa na potvrdenie 
elektronických podpisov, vydáva ho 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb a toto osvedčenie
musí spĺňať požiadavky stanovené v 
prílohe I;

(11) „kvalifikovaný certifikát 
elektronického podpisu“ je certifikát, ktorý
sa používa na potvrdenie elektronických 
podpisov, vydáva ho kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
a ktorý musí spĺňať požiadavky stanovené 
v prílohe I;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek
elektronická služba spočívajúca vo 
vytváraní, potvrdzovaní, overovaní,
spracovávaní a uchovávaní elektronických 
podpisov, elektronických pečatí, 
elektronických časových pečiatok, 
elektronických dokumentov, 
elektronických doručovacích služieb, 
autentifikácie webových lokalít a 
elektronických certifikátov vrátane 
certifikátov elektronických podpisov a 
elektronických pečatí;

(12) „dôveryhodná služba“ je elektronická 
služba spočívajúca vo vytváraní, 
potvrdzovaní, overovaní alebo uchovávaní 
elektronických podpisov, elektronických 
pečatí, elektronických časových pečiatok, 
elektronických dokumentov, 
elektronických doručovacích služieb, 
autentifikácie webových lokalít a 
elektronických certifikátov vrátane 
certifikátov elektronických podpisov a 
elektronických pečatí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek 
elektronická služba spočívajúca vo 
vytváraní, potvrdzovaní, overovaní, 
spracovávaní a uchovávaní elektronických 
podpisov, elektronických pečatí, 
elektronických časových pečiatok, 
elektronických dokumentov, 
elektronických doručovacích služieb, 
autentifikácie webových lokalít a
elektronických certifikátov vrátane 
certifikátov elektronických podpisov a 
elektronických pečatí;

(12) „dôveryhodná služba“ je akákoľvek 
elektronická služba spočívajúca vo 
vytváraní, potvrdzovaní, overovaní, 
spracovávaní a uchovávaní elektronických 
podpisov, elektronických pečatí, 
elektronických časových pečiatok, 
elektronických dokumentov, 
elektronických doručovacích služieb alebo 
elektronických certifikátov vrátane 
certifikátov elektronických podpisov a 
elektronických pečatí;

Or. en

Odôvodnenie

Autentifikácia webových stránok by nemala patriť do pôsobnosti tohto nariadenia. Zoznam by 
navyše nemal byť kumulatívny.
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Pozmeňujúci návrh 94
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „kvalifikovaná dôveryhodná služba“ 
je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa 
uplatniteľné požiadavky stanovené v tomto 
nariadení;

(13) (netýka sa slovenskej verzie)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) „elektronická pečať“ sú údaje v 
elektronickej forme, ktoré sú pripojené 
alebo logicky pridružené k iným 
elektronickým údajom s cieľom zabezpečiť 
pôvod a neporušenosť priradených údajov;

(20) „elektronická pečať“ sú údaje v 
elektronickej forme, ktoré sú pripojené 
alebo logicky pridružené k iným 
elektronickým údajom s cieľom zabezpečiť 
pravosť a neporušenosť priradených 
údajov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 96
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 21 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa 
vzťahuje, takým spôsobom, že každú 

d) je prepojený s údajmi, ktorých pôvod 
a integritu osvedčuje, takým spôsobom, že 
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dodatočnú zmenu údajov možno hneď 
zistiť;

každú dodatočnú zmenu údajov možno 
hneď zistiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) „kvalifikovaný certifikát 
autentifikácie webovej lokality“ je 
osvedčenie, ktoré umožňuje autentifikáciu 
webovej lokality a spája túto webovú 
lokalitu s osobou, ktorej bol certifikát 
vystavený; vydáva ho kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb a 
musí spĺňať požiadavky stanovené v 
prílohe IV;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota kvalifikovanej autentifikácie webových stránok je nejasná.

Pozmeňujúci návrh 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Neexistuje žiadne obmedzenie 
poskytovania dôveryhodných služieb na 
území členského štátu poskytovateľom 
dôveryhodných služieb usadeným v inom 
členskom štáte z dôvodov, ktoré patria do 
oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

1. Neexistuje žiadne obmedzenie 
poskytovania dôveryhodných služieb na 
území členského štátu poskytovateľom 
dôveryhodných služieb usadeným v inom 
členskom štáte z dôvodov, ktoré patria do 
oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Členské štáty zabezpečia, aby 
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dôveryhodné služby pochádzajúce z iných 
členských štátov boli prípustné ako dôkaz 
v súdnom konaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade dôveryhodných služieb 
ponúkaných v inom členskom štáte sa 
verejnosti sprístupnia dokumenty 
o certifikačnej politike v úradných 
jazykoch daného členského štátu alebo 
v anglickom jazyku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie Vzájomné uznávanie

Or. it

Odôvodnenie

Uznávanie a akceptovanie sú dva odlišné pojmy z technického aj právneho hľadiska, ktoré by 
sa nemali zamieňať a systematicky spájať.

Pozmeňujúci návrh 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie Vzájomné uznávanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
vyžaduje elektronická identifikácia 
využívajúca prostriedok elektronickej 
identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek
prostriedok elektronickej identifikácie
vydaný v inom členskom štáte patriaci do 
systému začleneného zoznamu 
uverejneného Komisiou v súlade s 
postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva
a akceptuje na účely prístupu k tejto 
službe.

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
vyžaduje elektronická identifikácia 
využívajúca prostriedok elektronickej 
identifikácie a autentifikáciu na prístup 
k službe online, prostriedok elektronickej 
identifikácie rovnakej alebo vyššej úrovne 
zabezpečenia vydaný v inom členskom 
štáte a oznámený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 sa uznáva na účely 
prístupu k tejto službe online šesť 
mesiacov po zverejnení zoznamu 
oznámených systémov Komisiou.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie textu a vypustenie výrazu „akceptuje“, keďže je nejasné, aký je právny rozdiel 
medzi akceptáciou a uznávaním a či je toto rozlišovanie vôbec potrebné. Členské štáty by 
navyše mali dostať čas, počas ktorého musia podniknúť potrebné kroky na uznávanie 
ostatných systémov identifikácie po ich oznámení a následnom zverejnení.

Pozmeňujúci návrh 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
vyžaduje elektronická identifikácia 
využívajúca prostriedok elektronickej 
identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek
prostriedok elektronickej identifikácie 
vydaný v inom členskom štáte patriaci do
systému začleneného zoznamu 
uverejneného Komisiou v súlade s 
postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva 
a akceptuje na účely prístupu k tejto 
službe.

Keď sa podľa právnych predpisov alebo 
administratívnej praxe Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
administratívnej praxe vyžaduje 
elektronická identifikácia využívajúca 
prostriedok elektronickej identifikácie 
a autentifikáciu na prístup k službe online
v jednom členskom štáte alebo v inštitúcii 
Únie, prostriedok elektronickej
identifikácie vydaný v inom členskom štáte
alebo v inštitúcii Únie v rámci systému 
začleneného do zoznamu uverejneného 
Komisiou v súlade s článkom 7 sa uznáva 
v členskom štáte alebo inštitúcii Únie na 
účely prístupu k tejto službe online 
najneskôr šesť mesiacov po zverejnení 
zoznamu zahŕňajúceho daný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
vyžaduje elektronická identifikácia 
využívajúca prostriedok elektronickej 
identifikácie a autentifikáciu, akýkoľvek 
prostriedok elektronickej identifikácie 
vydaný v inom členskom štáte patriaci do 
systému začleneného zoznamu 
uverejneného Komisiou v súlade s 
postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva 
a akceptuje na účely prístupu k tejto 
službe.

Keď je podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
k dispozícii elektronická identifikácia 
využívajúca prostriedok elektronickej 
identifikácie a autentifikáciu na prístup 
k službe online, akýkoľvek prostriedok 
elektronickej identifikácie vydaný v inom 
členskom štáte patriaci do systému 
začleneného do zoznamu uverejneného 
Komisiou v súlade s postupom uvedeným 
v článku 7 sa uznáva a akceptuje na účely 
prístupu k tejto službe za predpokladu, že 
služba nie je obmedzená pre osoby 
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s trvalým pobytom v danom členskom 
štáte alebo v určitom ich územnom celku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odsek 1 sa vzťahuje len na konkrétne 
cezhraničné verejné služby. S cieľom 
vymedziť tieto cezhraničné služby 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu vypracuje zoznam. Tento vykonávací 
akt vychádza z článku 8 a prijme sa v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prostriedky elektronickej identifikácie sú 
vydané členským štátom, ktorý oznamuje 
daný systém, v jeho mene alebo pod 
dohľadom tohto členského štátu;

a) prostriedky elektronickej identifikácie sú 
vydané, stanovené alebo uznávané
členským štátom, ktorý oznamuje daný 
systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prostriedky elektronickej identifikácie sú 
vydané členským štátom, ktorý oznamuje 
daný systém, v jeho mene alebo pod 
dohľadom tohto členského štátu;

a) prostriedky elektronickej identifikácie sú 
uznávané alebo vydané členským štátom, 
ktorý oznamuje daný systém, alebo vydané 
v jeho mene;

Or. en

Odôvodnenie

Ak členské štáty uznávajú nejaký systém súkromného sektora, tento systém by mal v zásade 
podliehať oznamovaniu.

Pozmeňujúci návrh 108
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prostriedky elektronickej identifikácie sa 
môžu použiť na prístup aspoň k verejným 
službám, ktoré vyžadujú elektronickú 
identifikáciu v oznamujúcom členskom 
štáte;

b) prostriedky elektronickej identifikácie sa 
môžu použiť na prístup aspoň k verejným 
službám, ktoré akceptujú elektronickú 
identifikáciu v oznamujúcom členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) prostriedky elektronickej identifikácie 
spájajú rôzne úrovne bezpečnosi v
závislosti od typu služieb, ku ktorým
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umožňujú prístup;

Or. it

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nešpecifikuje, ku ktorému typu
služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k citlivým údajom musí byť 
spojený s určitou mierou spoľahlivosti identity odlišnou od miery požadovanej pre prístup ku
všeobecným informáciám. Proces uznávania identity musí byť navrhnutý tak, aby zaručoval
primeranú úroveň bezpečnosti a v súlade s typom služieb, ku ktorým majú občania prístup.

Pozmeňujúci návrh 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby boli osobné identifikačné údaje 
jednoznačne priradené fyzickej alebo 
právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 
bode 1;

c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby boli osobné identifikačné údaje 
priradené fyzickej alebo právnickej osobe, 
ako sa uvádza v článku 3 bode 1, buď 
jednoznačne, alebo v miere potrebnej na 
konkrétny účel;

Or. en

Odôvodnenie

Do tohto návrhu by sa mala zahrnúť zásada minimalizácie údajov. Zatiaľ čo niektoré služby 
si vyžadujú jednoznačnú identifikáciu, pri iných sa nemusí požadovať prenos všetkých údajov. 
Praktickým príkladom môže byť jednoduché overovanie veku, na ktoré nie sú potrebné ďalšie 
osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 111
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
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dostupnosť možnosti autentifikácie online 
kedykoľvek a bezplatne, aby si každá 
závislá strana mohla overiť osobné 
identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Členské štáty nesmú 
uložiť žiadne konkrétne technické 
požiadavky závislým stranám usadeným 
mimo ich územia, ktoré chcú vykonať 
takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo 
čiastočne kompromituje buď oznámený 
systém identifikácie, alebo možnosť
autentifikácie, členské štáty bezodkladne 
pozastavia alebo odvolajú oznámený 
systém identifikácie alebo možnosť
autentifikácie alebo ich príslušné 
kompromitované časti a informujú o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s 
článkom 7;

dostupnosť rozhrania autentifikácie online 
kedykoľvek a bezplatne, aby si každá 
závislá strana mohla overiť osobné 
identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Za žiadne konkrétne 
technické požiadavky nutné na účely 
bezpečnosti, ktoré sú stanovené členskými 
štátmi pre závislé strany, ktoré chcú 
vykonať takúto autentifikáciu, sa nesmie 
účtovať poplatok prekračujúci náklady, 
pričom takéto požiadavky nesmú 
diskriminovať závislé strany zriadené 
mimo ich územia. Keď sa naruší alebo 
čiastočne kompromituje buď oznámený 
systém identifikácie, alebo systém 
autentifikácie, členské štáty bezodkladne 
pozastavia alebo odvolajú oznámený 
systém identifikácie alebo systém
autentifikácie alebo ich príslušné 
kompromitované časti a informujú o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu v súlade 
s článkom 7;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť možnosti autentifikácie online 
kedykoľvek a bezplatne, aby si každá 
závislá strana mohla overiť osobné 
identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Členské štáty nesmú 
uložiť žiadne konkrétne technické 
požiadavky závislým stranám usadeným 
mimo ich územia, ktoré chcú vykonať 
takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo 
čiastočne kompromituje buď oznámený 
systém identifikácie, alebo možnosť 
autentifikácie, členské štáty bezodkladne 

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť možnosti autentifikácie online 
kedykoľvek a v prípade prístupu 
k verejným službám bezplatne, aby si 
každá závislá strana mimo územia tohto 
členského štátu mohla overiť osobné 
identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Členské štáty nesmú 
uložiť žiadne neprimerané konkrétne 
technické požiadavky závislým stranám 
usadeným mimo ich územia, ktoré chcú 
vykonať takúto autentifikáciu. Keď sa 
naruší alebo čiastočne kompromituje buď 
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pozastavia alebo odvolajú oznámený 
systém identifikácie alebo možnosť 
autentifikácie alebo ich príslušné 
kompromitované časti a informujú o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s 
článkom 7;

oznámený systém identifikácie, alebo 
možnosť autentifikácie, členské štáty 
bezodkladne pozastavia alebo odvolajú 
oznámený systém identifikácie alebo 
možnosť autentifikácie alebo ich príslušné 
kompromitované časti a informujú o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s 
článkom 7;

Or. en

Odôvodnenie

Verejné služby by sa mali ponúkať bezplatne, nič však nebráni stranám, aby sa nedohodli na 
poplatku za súkromné transakcie. Aj keď základnou zásadou tohto nariadenia by mala byť 
interoperabilita, členské štáty by mali mať naďalej možnosť stanovovať určité technické 
požiadavky, ak tieto tvoria jadro ich vnútroštátnych systémov a najmä vtedy, keď sa týkajú 
kľúčových bezpečnostných aspektov.

Pozmeňujúci návrh 113
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) oznamujúci členský štát nesie 
zodpovednosť za:

e) oznamujúci členský štát zaistí:

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovednosť členských štátov by sa mala riešiť samostatne. Pozri nasledujúce pozmeňujúce 
návrhy.

Pozmeňujúci návrh 114
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) jednoznačné priradenie osobných 
identifikačných údajov uvedených v 
písmene c), a

(i) priradenie osobných identifikačných 
údajov uvedených v písmene c) a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) možnosť autentifikácie uvedenú v 
písmene d).

(ii) systém autentifikácie uvedený 
v písmene d).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Oznamujúce členské štáty môžu 
oznámiť systém elektronickej identifikácie 
poskytovateľom certifikačnej služby 
zriadeným v treťom štáte len vtedy, ak 
tento prevádzkovateľ spĺňa všetky 
požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Matteo Salvini
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia stanoví prostredníctvom
vykonávacích aktov kritériá na 
vymedzenie rôznych úrovní bezpečnosti 
spojených s typmi služieb, ku ktorým 
systém elektronickej identifikácie
povoľuje prístup.

Or. it

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nariadenia nešpecifikuje, ku ktorému 
typu služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k osobným a citlivým 
údajom musí byť spojený s určitou mierou spoľahlivosti identity odlišnou od miery 
požadovanej pre prístup ku všeobecným informáciám alebo transakčným službám.

Pozmeňujúci návrh 118
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

(a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie vrátane rôznych úrovní
bezpečnosti spojených s typmi služieb, ku 
ktorým sa umožňuje prístup;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie a úrovne jeho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) informácie o tom, kto spravuje 
registráciu jednoznačných osobných 
identifikátorov;

c) informácie o tom, aký subjekt spravuje 
registráciu osobných identifikátorov;

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena na začlenenie zásady minimalizácie údajov. Takisto objasnenie, keďže skôr 
ako osoba je to subjekt, ktorý je v tejto súvislosti relevantný.

Pozmeňujúci návrh 121
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) opis možnosti autentifikácie; (d) opis možnosti autentifikácie po 
zohľadnení rôznych úrovní bezpečnosti 
potrebných pre prístup;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 122
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis možnosti autentifikácie; d) opis možnosti autentifikácie a všetkých 
technických požiadaviek na závislé strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis možnosti autentifikácie; d) opis systému autentifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podmienky pozastavenia alebo zrušenia 
buď oznámeného systému identifikácie, 
alebo možnosti autentifikácie, alebo ich 
príslušných kompromitovaných častí.

e) podmienky pozastavenia alebo zrušenia 
buď oznámeného systému identifikácie, 
alebo systému možnosti alebo ich 
príslušných kompromitovaných častí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
nariadenia Komisia v Úradnom vestníku 
Európskej únie zverejní zoznam systémov 
elektronickej identifikácie oznámených 
podľa odseku 1 a základné informácie o 
nich.

2. Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
nariadenia Komisia v Úradnom vestníku 
Európskej únie, ako aj na verejne 
dostupných webových stránkach zverejní 
zoznam systémov elektronickej 
identifikácie oznámených podľa odseku 1 a 
základné informácie o nich.

Or. en

Odôvodnenie

Zverejnenie na verejne dostupných webových stránkach by zaistilo bezproblémové používanie 
pre užívateľov.

Pozmeňujúci návrh 126
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,
formáty a postupy oznámenia uvedené v 
odsekoch 1 a 3. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty a 
postupy oznámenia uvedené v odsekoch 1 
a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Zodpovednosť

1. Oznamujúci členský štát v súvislosti s 
prostriedkami elektronickej identifikácie, 
ktoré vydal alebo ktoré boli vydané v jeho 
mene, zodpovedá za všetky priame škody 
spôsobené nedodržaním povinností podľa 
článku 6, pokiaľ nepreukáže, že nekonal 
nedbanlivo.
2. Vydavateľ prostriedkov elektronickej 
identifikácie, ktorý je uznávaný a 
oznámený členským štátom podľa 
postupu uvedeného v článku 7, zodpovedá 
za nezaistenie týchto faktorov:
– (i) jednoznačné priradenie osobných 
identifikačných údajov a
– (ii) možnosť autentifikácie,
pokiaľ nepreukáže, že nekonal 
nedbanlivo.

Or. en

Odôvodnenie

Taká dôležitá problematika, akou je zodpovednosť, by sa analogicky s oddielom o 
dôveryhodných službách, mala upravovať oddelene od postupu oznamovania, do ktorého 
nepatrí. V navrhovanom článku sa zohľadňujú verejné aj súkromné systémy elektronickej 
identifikácie.

Pozmeňujúci návrh 128
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
1. Keď sa naruší alebo čiastočne 
kompromituje buď systém elektronickej 
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identifikácie oznámený podľa článku 7 
ods. 1, alebo autentifikácia uvedená 
v písm. d) článku 6 spôsobom, ktorý by 
ovplyvnil spoľahlivosť daného systému 
na účely cezhraničných transakcií, 
oznamujúci členský štát bezodkladne 
pozastaví alebo odvolá cezhraničnú časť 
daného systému elektronickej 
identifikácie alebo autentifikácie alebo 
príslušné kompromitované súčasti 
a informuje o tom ostatné členské štáty 
a Komisiu.
2. Po náprave porušenia alebo 
kompromitácie podľa odseku 1 
oznamujúci členský štát opätovne zavedie 
autentifikáciu a čo najskôr o tom 
informuje ostatné členské štáty a Komisiu.
3. Ak sa porušenie alebo kompromitácia 
podľa odseku 1 nenapraví do 3 mesiacov 
od pozastavenia alebo odvolania, 
oznamujúci členský štát oznámi stiahnutie 
systému elektronickej identifikácie 
ostatným členským štátom a Komisii. 
Komisia čo najskôr uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie zodpovedajúce 
zmeny zoznamu uvedeného v článku 7 
ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Zmeny sa navrhujú s cieľom objasniť proces v prípade porušenia alebo kompromitácie.

Pozmeňujúci návrh 129
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b
1. Oznamujúci členský štát zodpovedá za 
všetky priame škody spôsobené fyzickej 
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alebo právnickej osobe v dôsledku 
nesplnenia svojich povinností podľa 
písm. c) a d) článku 6, pokiaľ nevie 
preukázať, že nekonal nedbanlivo.
2. Strana vydávajúca prostriedky 
elektronickej identifikácie zodpovedá za 
všetky priame škody spôsobené fyzickej 
alebo právnickej osoby, ak v súlade s 
uplatňovaním úrovne zabezpečenia 
identity v rámci vnútroštátnych systémov 
nezabezpečila:
(i) priradenie osobných identifikačných 
údajov uvedených v písmene ca) článku 6 
a
(ii) správne fungovanie autentifikácie 
podľa písm. d) článku 6,
pokiaľ nepreukáže, že nekonala 
nedbanlivo.
3. Odseky 1 a 2 nemajú vplyv na 
zodpovednosť strán transakcie, v ktorej sa 
používajú prostriedky elektronickej 
identifikácie patriace do oznámeného 
systému, podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, za čo zodpovedá členský štát/strana vydávajúca elektronickú 
identifikáciu. Tento pozmeňujúci návrh by znamenal, že oznamujúci členský štát/strana 
vydávajúca prostriedky elektronickej identifikácie nesie zodpovednosť, pokiaľ nepreukáže, že 
nekonala nedbanlivo. Je to v súlade s prístupom prijatým v článku 9 a zaistí sa tým prvok 
jednotnosti, pokiaľ ide o zodpovednosť v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 130
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinácia Koordinácia a interoperabilita
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinácia Interoperabilita a koordinácia

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok by sa mal jednoznačne zaoberať aj interoperabilitou systémov, pričom 
koordinácia medzi členskými štátmi je na tento účel len prostriedkom.

Pozmeňujúci návrh 132
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty spolupracujú na 
zabezpečení interoperability prostriedkov 
elektronickej identifikácie patriacich do 
oznámeného systému a na zvýšení ich 
bezpečnosti.

1. Členské štáty spolupracujú na 
zabezpečení interoperability a 
technologickej neutrality prostriedkov 
elektronickej identifikácie patriacich do 
oznámeného systému a na zvýšení ich 
bezpečnosti.

Or. it

Odôvodnenie

Pravidlá pre zabezpečenie technickej interoperability musia byť z technologického hľadiska 
neutrálne s cieľom rešpektovať rozhodnutia členských štátov vo veci vývoja ich
vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie a autentifikácie.
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Pozmeňujúci návrh 133
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia spoločne s agentúrou ENISA 
preberá koordinačnú úlohu. Komisia si 
vyžiada stanovisko agentúry ENISA ako 
odborníka na ochranu osobných údajov a 
problematiku dôveryhodnosti a 
elektronickej identifikácie s cieľom zaistiť 
technickú interoperabilitu systémov 
elektronickej identifikácie a 
elektronických dôveryhodných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak systém elektronickej identifikácie
nevyhovie predbežnému technickému
preskúmaniu z hľadiska jeho neutrality a
interoperability, za ktoré sú zodpovedné
členské štáty v rámci mechanizmu
spolupráce podľa odseku 1, nepovolí sa 
jeho oznámenie podľa článku 7 na účely
vzájomného uznávania podľa článku 5.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty a Komisia uprednostnia 
interoperabilitu najmä pre elektronické 
služby s najväčším cezhraničným 
významom, a to prostredníctvom:
a) výmeny osvedčených postupov 
týkajúcich sa prostriedkov elektronickej 
identifikácie patriacich do oznámeného 
systému;
b) poskytovania a pravidelnej aktualizácie 
osvedčených postupov týkajúcich sa 
dôveryhodnosti a bezpečnosti prostriedkov 
elektronickej identifikácie;
c) poskytovania a pravidelnej aktualizácie 
podpory používania prostriedkov 
elektronickej identifikácie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej 
interoperability prostriedkov elektronickej 
identifikácie stanovením minimálnych 
technických požiadaviek.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 39 ods. 2 
stanovujúce normy a technické 
požiadavky týkajúce sa cezhraničnej 
interoperability a bezpečnosti prostriedkov 
elektronickej identifikácie.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala pracovať na normách a technických požiadavkách a nie na procese 
koordinácie členských štátov.
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Pozmeňujúci návrh 137
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej 
interoperability prostriedkov elektronickej 
identifikácie stanovením minimálnych 
technických požiadaviek.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej 
interoperability prostriedkov elektronickej 
identifikácie stanovením minimálnych 
požiadaviek, neutrálnych z
technologického hľadiska, pre rôzne
úrovne zabezpečenia, ktoré sa vyžadujú
na prístup.

Or. it

Odôvodnenie

Pravidlá pre zabezpečenie technickej interoperability musia byť z technologického hľadiska 
neutrálne s cieľom rešpektovať rozhodnutia členských štátov vo veci vývoja ich
vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie a autentifikácie.

Pozmeňujúci návrh 138
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej 
interoperability prostriedkov elektronickej 
identifikácie stanovením minimálnych 
technických požiadaviek.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej 
interoperability prostriedkov elektronickej 
identifikácie stanovením minimálnych 
a technologicky neutrálnych technických 
požiadaviek.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
zodpovedný za každú priamu škodu 
spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 
1, pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa poskytovateľ dôveryhodných služieb rozhodne neponúkať kvalifikované dôveryhodné 
služby, nemal by znášať ďalšiu zodpovednosť. Žalobca sa v súvislosti so škodami môže 
naďalej odvolať na občianske právo.

Pozmeňujúci návrh 140
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
zodpovedný za každú priamu škodu 
spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 1, 
pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
zodpovedný za každú škodu spôsobenú 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe 
pre úmyselné alebo nedbanlivé 
nedodržanie povinností stanovených 
v článku 15 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
zodpovedný za každú priamu škodu 
spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 1, 
pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
podľa vnútroštátneho práva zodpovedný 
za škodu spôsobenú akémukoľvek 
subjektu alebo akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 1, 
pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Christian Engström
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
zodpovedný za každú priamu škodu 
spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 1, 
pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
prísne zodpovedný za každú škodu 
spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 1, 
pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je zodpovedný za 
každú priamu škodu spôsobenú akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osobe pre 
nedodržanie požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb nedokáže, že 
nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je zodpovedný:

a) za každú priamu škodu spôsobenú 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe 
pre nedodržanie požiadaviek stanovených 
v tomto nariadení, najmä v článku 19, 
pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb nedokáže, že 
nekonal nedbanlivo;

b) písm. a) sa uplatňuje primerane, keď 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb podľa článku 11 
ods. 1 písm. b) ručí za splnenie 
požiadaviek tohto nariadenia 
kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb zriadeným v tretej 
krajine, pokiaľ kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
v Únii nepreukáže, že nekonal nedbanlivo.

Or. en

Odôvodnenie

Následná zmena vyplývajúca z doplnenia článku 11 (podmienky akceptácie kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb zriadených v tretích krajinách).

Pozmeňujúci návrh 144
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je zodpovedný za 
každú priamu škodu spôsobenú 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe 
pre nedodržanie požiadaviek stanovených 
v tomto nariadení, najmä v článku 19, 
pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb nedokáže, že 
nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je zodpovedný za 
každú škodu spôsobenú akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osobe pre 
úmyselné alebo nedbanlivé nedodržanie 
požiadaviek stanovených v tomto 
nariadení, najmä v článku 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Christian Engström
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je zodpovedný za 
každú priamu škodu spôsobenú 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe 
pre nedodržanie požiadaviek stanovených 
v tomto nariadení, najmä v článku 19, 
pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb nedokáže, že 
nekonal nedbanlivo.

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je výhradne 
zodpovedný za každú škodu spôsobenú 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe 
pre nedodržanie požiadaviek stanovených 
v tomto nariadení, najmä v článku 19, 
pokiaľ kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb nedokáže, že 
nekonal nedbanlivo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia dôveryhodných služieb z 
tretích krajín

Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb z tretích krajín

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak sú 
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi 
Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ.

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak:

a) poskytovateľ kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto nariadení a je 
akreditovaný v rámci programu 
dobrovoľnej akreditácie, ktorý je zriadený 
v členskom štáte; alebo
b) poskytovateľ kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb zriadený v Únii, 
ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tomto 
nariadení, zaručí súlad s požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení; alebo
c) kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny sú uznané v rámci dohody 
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medzi Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa smernice o elektronickom podpise by mohol byť poskytovateľ dôveryhodných služieb 
z tretej krajiny buď dobrovoľne certifikovaný, alebo by sa mohol spoliehať na záruku 
etablovaného poskytovateľa služieb. Nie je jasné, prečo by takéto uznávanie služieb z tretej 
krajiny malo byť teraz možné len na základe zložitých rokovaní o medzinárodnej dohode. 
Doplnenie vychádza zo znenia príslušného článku v pôvodnej smernici.

Pozmeňujúci návrh 148
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak sú
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody 
medzi Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ.

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak 
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny sú v súlade s príslušnými 
požiadavkami tohto nariadenia, ako ich 
vymedzí orgán dohľadu zriadený 
v členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak sú 
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi 
Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ.

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak sú 
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi 
Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ a ak tretia krajina, 
v ktorej sú usadení, recipročne uznáva, že 
kvalifikované dôveryhodné služby 
a kvalifikované certifikáty poskytnuté 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Európskej únie sa 
v tejto krajine akceptujú.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak sú 

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako zákonný 
ekvivalent kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a kvalifikovaných 
certifikátov poskytnutých kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
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kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi 
Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ.

usadenými na území Únie, ak sú 
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi 
Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S odkazom na odsek 1 takéto 
podmienky zabezpečia, že poskytovatelia 
dôveryhodných služieb v tretích krajinách 
alebo medzinárodných organizáciách 
splnia požiadavky vzťahujúce sa na
kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, najmä so zreteľom na 
ochranu osobných údajov, bezpečnosť a 
dohľad.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky 
zabezpečia, že poskytovatelia 
dôveryhodných služieb v tretích krajinách 

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky 
zabezpečia, že poskytovatelia 
dôveryhodných služieb v tretích krajinách 
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alebo medzinárodných organizáciách 
splnia požiadavky vzťahujúce sa na 
kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, najmä so zreteľom na ochranu 
osobných údajov, bezpečnosť a dohľad.

alebo medzinárodných organizáciách 
splnia požiadavky vzťahujúce sa na 
kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, najmä so zreteľom na ochranu 
osobných údajov podľa článku 25 
smernice 95/46/ES, bezpečnosť a dohľad.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Takéto dohody tiež zaistia, že 
požiadavky budú platiť aj pre 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
z tretích krajín s prevádzkou na území 
Únie, pričom sa tiež splnia požiadavky 
vzájomného uznávania dôveryhodných 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb usadený v Únii 
môže ručiť za certifikáty, ktoré sú vydané 
ako kvalifikované poskytovateľmi služieb 
pod dohľadom alebo akreditovanými 
poskytovateľmi služieb zriadenými v tretej 
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krajine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a 
orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní 
osobných údajov spravodlivé a zákonné
postupy v súlade so smernicou 95/46/ES.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a 
orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní 
osobných údajov spravodlivé a zákonné 
postupy v súlade so smernicou 95/46/ES
pri dodržaní zásad minimalizácie údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Spracovanie osobných údajov 
poskytovateľom dôveryhodných služieb 
alebo v jeho mene, kde je prísne potrebné 
zaistiť bezpečnosť siete a informácií na 
účely dodržania požiadaviek článkov 11, 
15, 16 a 19, sa považuje za legitímny 
záujem v zmysle článku 7 ods. f) smernice 
95/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov môže byť potrebné v prípade porušenia alebo s cieľom prijať 
vhodné protiopatrenia a malo by sa použiť, ak je to absolútne potrebné, pričom by sa podľa 
smernice o ochrane údajov malo považovať za tzv. legitímny záujem, a teda by malo byť 
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zákonné.

Pozmeňujúci návrh 157
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby 
poskytované a produkty pre koncových 
užívateľov používané pri poskytovaní 
týchto služieb sa sprístupňujú osobám so 
zdravotným postihnutím.

Dôveryhodné služby poskytované a 
produkty pre koncových užívateľov 
používané pri poskytovaní týchto služieb 
sa sprístupňujú osobám so zdravotným 
postihnutím podľa platných 
vnútroštátnych a európskych právnych 
predpisov vykonávajúcich Dohovor OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby 
poskytované a produkty pre koncových 
užívateľov používané pri poskytovaní 
týchto služieb sa sprístupňujú osobám so 
zdravotným postihnutím.

Dôveryhodné služby poskytované a 
produkty pre koncových užívateľov 
používané pri poskytovaní týchto služieb 
sa sprístupňujú osobám so zdravotným 
postihnutím v súlade s právom EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Christian Engström
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Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby 
poskytované a produkty pre koncových 
užívateľov používané pri poskytovaní 
týchto služieb sa sprístupňujú osobám so 
zdravotným postihnutím.

Dôveryhodné služby, ktoré sú 
poskytované, a produkty pre koncových 
užívateľov, ktoré sú používané pri 
poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú 
osobám so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je možné, dôveryhodné služby 
poskytované a produkty pre koncových 
užívateľov používané pri poskytovaní 
týchto služieb sa sprístupňujú osobám so 
zdravotným postihnutím.

Vždy, keď je primerane možné, 
dôveryhodné služby poskytované a 
produkty pre koncových užívateľov 
používané pri poskytovaní týchto služieb 
sa sprístupňujú osobám so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo sa v praxi myslí pod pojmom „vždy, keď je to možné“. Znamená to teoretické 
možné, technicky možné či finančne možné? Je tu značný potenciál právnej neistoty a treba to 
objasniť.

Pozmeňujúci návrh 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vhodný subjekt 
usadený na ich území, alebo, po vzájomnej 
dohode, v inom členskom štáte, pod 
dohľadom určujúceho členského štátu. 
Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a 
vyšetrovacie právomoci potrebné na 
vykonávanie ich úloh.

1. Členské štáty určia subjekt dohľadu 
usadený na ich území, alebo po vzájomnej 
dohode v inom členskom štáte pod 
dohľadom určujúceho členského štátu. 
Komisii sa oznámi tento určený orgán 
dohľadu, jeho adresy a mená príslušných 
osôb. Orgány dohľadu dostanú primerané 
zdroje potrebné na vykonávanie ich úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Základné právomoci orgánov dohľadu sa vymedzujú v tomto nariadení, je však dôležité, aby 
tieto orgány mohli riadne fungovať. Vyšetrovacie právomoci by navyše mohli viesť 
k predstave právomocí, ktoré sú zvyčajne vymedzené pre orgány na presadzovanie práva, čo 
je nad rámec toho, čo je tu potrebné.

Pozmeňujúci návrh 162
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán dohľadu je zodpovedný za 
vykonávanie týchto úloh:

2. Orgán dohľadu vykonáva tieto úlohy:

Or. en

Odôvodnenie

Výstižnejšie znenie.

Pozmeňujúci návrh 163
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) monitorovanie poskytovateľov
dôveryhodných služieb usadených na 
území určujúceho členského štátu s cieľom 
zabezpečiť, aby dodržiavali požiadavky 
stanovené v článku 15;

a) zaistenie toho, aby poskytovatelia
dôveryhodných služieb a poskytovatelia 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
usadení na území určujúceho členského 
štátu dodržiavali požiadavky tohto 
nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Presnejšie znenie kombinujúce kvalifikovaných a nekvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) monitorovanie poskytovateľov 
dôveryhodných služieb usadených na 
území určujúceho členského štátu s cieľom 
zabezpečiť, aby dodržiavali požiadavky 
stanovené v článku 15;

a) monitorovanie kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
usadených na území určujúceho členského 
štátu s cieľom zabezpečiť, aby dodržiavali 
požiadavky stanovené v článku 15;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vykonávanie dohľadu nad 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 

vypúšťa sa
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území určujúceho členského štátu a nad 
kvalifikovanými dôveryhodnými službami, 
ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby 
oni i kvalifikované dôveryhodné služby, 
ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčené s predošlým bodom. Nadbytočné.

Pozmeňujúci návrh 166
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečovanie, aby sa relevantné 
informácie a údaje uvedené v písmene g) 
článku 19 ods. 2 a zaznamenané 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb primerane dlho 
uchovávali a aby zostávali dostupné aj po 
ukončení činnosti kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb v 
záujme zaručenia kontinuity služby.

c) zabezpečovanie, aby sa relevantné 
informácie a údaje uvedené v písmene g) 
článku 19 ods. 2 a zaznamenané 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb primerane dlho 
uchovávali a aby zostávali dostupné aj po 
ukončení činnosti kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb
najmä s ohľadom na obdobie platnosti 
služieb v záujme zaručenia kontinuity 
služby.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie primeraného obdobia uchovávania.

Pozmeňujúci návrh 167
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) štatistiku trhu a používania 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
vrátane informácií o samotných 
kvalifikovaných poskytovateľoch 
dôveryhodných služieb, o kvalifikovaných 
dôveryhodných službách, ktoré poskytujú, 
o produktoch, ktoré používajú, a 
všeobecného opisu ich zákazníkov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by mal orgán dohľadu vynakladať značné zdroje na zbieranie trhových 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty oznámia Komisii a 
ostatným členským štátom názvy a adresy 
svojich určených orgánov dohľadu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčené s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh 169
Marielle Gallo

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o definovanie postupov 
vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v 
odseku 2.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Navrhovaná delegácia by prekračovala prostú možnosť doplnenia 
alebo zmeny nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 170
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o definovanie postupov 
vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v 
odseku 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty a 
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formáty a postupy správy uvedenej v 
odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

postupy správy uvedenej v odseku 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,
formáty a postupy správy uvedenej v 
odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty a 
postupy správy uvedenej v odseku 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „okolnosti“ sa zdá byť nejasný a nadbytočný.

Pozmeňujúci návrh 173
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si 
osvedčené postupy v čo najkratšom čase 
navzájom poskytujú relevantné informácie 
a vzájomnú pomoc, aby sa činnosti mohli 
vykonávať konzistentne. Vzájomná pomoc 
zahŕňa najmä žiadosti o informácie a 
opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o 
vykonanie inšpekcií súvisiacich s 

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si 
osvedčené postupy v čo najkratšom čase 
navzájom poskytujú relevantné informácie 
a vzájomnú pomoc, aby sa činnosti mohli 
vykonávať konzistentne. Orgány dohľadu 
zároveň spolupracujú, keď je predložená 
žiadosť podľa nariadenia o akreditácii a 
dohľade nad trhom (765/2008). Vzájomná 
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bezpečnostnými auditmi, ako sa uvádza v 
článkoch 15, 16 a 17.

pomoc zahŕňa najmä žiadosti o informácie 
a opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o 
vykonanie inšpekcií súvisiacich so 
správami o posudzovaní zhody, ako sa 
uvádza v článkoch 15, 16 a 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si 
osvedčené postupy v čo najkratšom čase 
navzájom poskytujú relevantné 
informácie a vzájomnú pomoc, aby sa 
činnosti mohli vykonávať konzistentne. 
Vzájomná pomoc zahŕňa najmä žiadosti o 
informácie a opatrenia dohľadu, ako sú 
žiadosti o vykonanie inšpekcií súvisiacich s 
bezpečnostnými auditmi, ako sa uvádza v 
článkoch 15, 16 a 17.

1. Orgány dohľadu spolupracujú s cieľom 
vymeniť si osvedčené postupy. Na základe 
odôvodnených žiadosti si navzájom 
poskytujú pomoc, aby sa činnosti mohli 
vykonávať konzistentne. Žiadosti o pomoc 
môžu zahŕňať najmä žiadosti o informácie 
a opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o 
vykonanie inšpekcií súvisiacich s auditmi
na kontrolu dodržiavania pravidiel, ako sa 
uvádza v článkoch 15, 16 a 17.

Or. en

Odôvodnenie

Výstižnejšie znenie a vymedzenie pomoci, aby orgány dohľadu mohli žiadať o pomoc len 
v odôvodnených prípadoch.

Pozmeňujúci návrh 175
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je dozornému orgánu adresovaná 
žiadosť o pomoc, nemôže jej odmietnuť 

2. Ak je dozornému orgánu adresovaná 
žiadosť o pomoc, môže jej odmietnuť 
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vyhovieť, s výnimkou toho, keď: vyhovieť, keď:

Or. en

Odôvodnenie

Výstižnejšie znenie.

Pozmeňujúci návrh 176
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné 
s týmto nariadením.

b) vyhovenie žiadosti by šlo nad rámec
úloh a právomocí orgánu dohľadu 
stanovených v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že orgán dohľadu by neprijímal opatrenia, ktoré porušujú toto nariadenie. Môžu sa 
však vyskytnúť žiadosti, ktoré idú nad rámec úloh stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 177
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné 
s týmto nariadením.

b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné 
s týmto nariadením a platnými právnymi 
predpismi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu 
vykonávať spoločné vyšetrovania, do 
ktorých sa zapoja zamestnanci orgánov 
dohľadu z iných členských štátov.

vypúšťa sa

Orgán dohľadu členského štátu, v ktorom 
sa má vyšetrovanie uskutočniť, v súlade s 
vlastnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi môže vyšetrovacie úlohy 
preniesť na zamestnancov orgánu 
dohľadu, ktorému pomáha. Takéto 
právomoci sa môžu vykonávať iba pod 
usmernením a v prítomnosti 
zamestnancov hostiteľského orgánu 
dohľadu. Zamestnanci orgánu dohľadu, 
ktorému hostiteľský orgán dohľadu 
pomáha, podliehajú vnútroštátnym 
právnym predpisom hostiteľského orgánu 
dohľadu. Hostiteľský orgán dohľadu 
preberá zodpovednosť za konanie 
zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému 
pomáha.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu 
vykonávať spoločné vyšetrovania, do 
ktorých sa zapoja zamestnanci orgánov
dohľadu z iných členských štátov.

3. Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu 
vykonávať spoločné akcie v oblasti 
dohľadu.
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Or. en

Odôvodnenie

Slovo „vyšetrovanie“ sa zdá byť úzko prepojené s orgánmi na presadzovanie práva. Výraz 
„spoločné akcie“ navyše naznačuje účasť zamestnancov z ostatných orgánov členských 
štátov, a preto sa širšia formulácia považuje za nadbytočnú.

Pozmeňujúci návrh 180
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu členského štátu, v ktorom 
sa má vyšetrovanie uskutočniť, v súlade s 
vlastnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi môže vyšetrovacie úlohy 
preniesť na zamestnancov orgánu 
dohľadu, ktorému pomáha. Takéto 
právomoci sa môžu vykonávať iba pod 
usmernením a v prítomnosti 
zamestnancov hostiteľského orgánu 
dohľadu. Zamestnanci orgánu dohľadu, 
ktorému hostiteľský orgán dohľadu 
pomáha, podliehajú vnútroštátnym 
právnym predpisom hostiteľského orgánu 
dohľadu. Hostiteľský orgán dohľadu 
preberá zodpovednosť za konanie 
zamestnancov orgánu dohľadu, ktorému 
pomáha.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Účel tohto odseku nie je celkom jasný. Ak členský štát umožní prenesenie právomocí na 
verejné orgány iného členského štátu, žiadny právny základ EÚ na to nie je potrebný. Ak však 
členský štát má právomoc to urobiť, prirodzene má tiež právomoc stanoviť špecifické 
podmienky a postupy. Keďže tento odsek neprináša žiadnu pridanú hodnotu a nezohľadňuje 
zásadu subsidiarity, mal by sa vypustiť.
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Pozmeňujúci návrh 181
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov špecifikovať formáty 
a postupy vzájomnej pomoci stanovenej v 
tomto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok si nevyhnutne nevyžaduje vykonávací akt, keďže úlohy orgánov dohľadu sú 
jasne stanovené.

Pozmeňujúci návrh 182
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov špecifikovať formáty 
a postupy vzájomnej pomoci stanovenej v 
tomto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
vrátane kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb usadení na území 
Únie vykonávajú vhodné technické a 
organizačné opatrenia v rámci riadenia 
rizík ohrozujúcich bezpečnosť 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. 
So zreteľom na najnovšie technológie tieto 
opatrenia musia zabezpečiť úroveň 
bezpečnosti primeranú stupňu rizika. 
Vykonajú najmä opatrenia prevencie a 
minimalizácie vplyvu bezpečnostných 
incidentov a zainteresovaným stranám 
oznámia nepriaznivé účinky prípadných 
incidentov.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
vrátane kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb usadení na území 
Únie vykonávajú vhodné technické a 
organizačné opatrenia v rámci riadenia 
rizík ohrozujúcich bezpečnosť 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. 
So zreteľom na technologický vývoj tieto 
opatrenia musia plne rešpektovať práva na 
ochranu údajov a zabezpečiť úroveň 
bezpečnosti primeranú stupňu rizika. 
Vykonajú najmä opatrenia prevencie a 
minimalizácie vplyvu bezpečnostných 
incidentov a zainteresovaným stranám 
oznámia nepriaznivé účinky prípadných 
významných incidentov.

Or. en

Odôvodnenie

Uvádzanie technologického vývoja sa zdá byť primeranejšie a lepšie opisuje pokračujúci 
proces adaptácie na nové technológie. Najnovšie technológie by sa tiež mohli zamieňať 
s najlepšími dostupnými technológiami, čím by sa zaviedol faktor nákladovosti a 
poskytovatelia služieb by sa neprimerane zaťažili, čo pravdepodobne nie je zámerom tohto 
ustanovenia. S cieľom vyhnúť sa neprimeranej záťaži a informačnému prebytku pre 
používateľov by sa navyše mali ohlasovať len podstatné incidenty.

Pozmeňujúci návrh 184
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb môže orgánu dohľadu predložiť
správu z bezpečnostného auditu, ktorý 
vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 
ods. 1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb bez omeškania a najneskôr do 
6 mesiacov od začatia svojich činností 
predloží orgánu dohľadu správu z auditu
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cieľom potvrdiť vykonanie primeraných 
bezpečnostných opatrení.

na kontrolu dodržiavania pravidiel, ktorý 
vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s 
cieľom potvrdiť vykonanie primeraných 
bezpečnostných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na požiadavky na spoľahlivosť a bezpečnosť vzťahujúce sa na dôveryhodné služby 
by sa vždy mali vykonávať povinné audity na kontrolu dodržiavania pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 185
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
do 24 hodín príslušnému orgánu dohľadu,
príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre 
bezpečnosť informácií a ďalším 
relevantným tretím stranám, ako sú orgány 
na ochranu údajov, oznámia každé 
narušenie bezpečnosti alebo stratu 
neporušenosti s významným vplyvom na 
poskytovanú dôveryhodnú službu a osobné
údaje uchovávané v rámci nej.

Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
bezodkladne oznámia príslušnému orgánu 
dohľadu a podľa potreby príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu pre bezpečnosť 
informácií a ďalším relevantným tretím 
stranám, ako sú orgány na ochranu údajov, 
každé narušenie bezpečnosti alebo stratu 
neporušenosti s významným vplyvom na 
poskytovanú dôveryhodnú službu.

Or. en

Odôvodnenie

Môžu nastať situácie, keď nebude potrebné informovať všetky spomínané orgány. Presná 
lehota sa nezdá byť primeraná a nenachádza sa ani v návrhu smernice o opatreniach na 
zaistenie vysokej úrovne sieťovej a informačnej bezpečnosti v Únii, ktorý predložila Komisia. 
Rovnako nadbytočný je odkaz na osobné údaje, keďže tieto porušenia oznamovacích 
povinností sa upravujú v navrhovanej smernici o všeobecnej ochrane údajov. Odchýlka alebo 
prekrývajúce sa pravidlá by mohli spôsobiť zmätok a právnu neistotu, pokiaľ ide o povinnosti 
poskytovateľov.
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Pozmeňujúci návrh 186
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, a najmä keď sa narušenie 
bezpečnosti alebo strata neporušenosti týka 
dvoch alebo viacerých členských štátov, 
dotknutý orgán dohľadu o veci informuje 
orgány dohľadu v iných členských štátoch 
a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a 
informácií (ENISA).

Ak je to vhodné a najmä keď sa narušenie 
bezpečnosti alebo strata neporušenosti týka 
dvoch alebo viacerých členských štátov, 
dotknutý orgán dohľadu o veci informuje 
orgány dohľadu v týchto členských štátoch 
a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a 
informácií (ENISA).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý orgán dohľadu môže informovať
aj verejnosť, alebo požiadať o to
poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak 
zistí, že zverejnenie narušenia je vo 
verejnom záujme.

Dotknutý orgán dohľadu informuje aj 
verejnosť alebo o to požiada poskytovateľa 
dôveryhodných služieb, ak zistí, že 
zverejnenie narušenia je vo verejnom 
záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý orgán dohľadu môže informovať 
aj verejnosť, alebo požiadať o to 

Dotknutý orgán dohľadu môže na základe 
konzultácie s poskytovateľom 
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poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak 
zistí, že zverejnenie narušenia je vo 
verejnom záujme.

dôveryhodných služieb informovať aj 
verejnosť alebo požiadať o to 
poskytovateľa dôveryhodných služieb, ak 
zistí, že zverejnenie narušenia je vo 
verejnom záujme.

Or. en

Odôvodnenie

Konečné rozhodnutie o informovaní verejnosti by mal mať verejný orgán, mala by sa však 
uskutočniť aj konzultácia s poskytovateľom služby. Poskytovateľ môže byť v lepšej pozícii, čo 
sa týka posúdenia vplyvu porušenia na používateľov a následkov vyšetrovania 
incidentu/nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 189
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má 
príslušný orgán dohľadu právomoc 
vydávať záväzné pokyny pre 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.

4. Na účely zaistenia súladu s odsekmi 1 
a 2 má príslušný orgán dohľadu právomoc 
vydávať záväzné pokyny pre 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
opatrení uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zlúčené s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 191
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,
formáty a postupy vrátane lehôt, 
uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať ďalšie 
vymedzenie opatrení uvedených 
v odseku 1 a formáty a postupy vrátane 
lehôt, uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto opatrenia by sa mali prijať v podobe vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 192
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne 
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako 
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z 
bezpečnostného auditu.

(1) Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne 
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako 
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z 
bezpečnostného auditu. V záujme 
priebežného zabezpečenia nezávislosti 
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auditu môže rovnaký orgán skontrolovať 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb maximálne dva po 
sebe nasledujúce roky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 193
Christian Engström

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne 
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z 
bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne 
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, ktorý preukázal spôsobilosť 
vykonávať audit, aby sa potvrdilo, že oni 
sami, ako aj kvalifikované dôveryhodné 
služby, ktoré poskytujú, spĺňajú 
požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
a zverejnia a orgánu dohľadu predložia 
výslednú správu z bezpečnostného auditu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako 
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z 

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa každé dva roky 
a po všetkých významných 
technologických a organizačných 
zmenách podrobia auditu uznávaného 
nezávislého subjektu, aby sa potvrdilo, že 
oni sami, ako aj kvalifikované 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, 
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bezpečnostného auditu. spĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení, a orgánu dohľadu predložia 
výslednú správu z auditu na kontrolu 
dodržiavania pravidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Správa by sa nemala obmedzovať len na požiadavky bezpečnosti, ale mala by zahŕňať aj 
všetky požiadavky na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vyplývajúce 
z tohto nariadenia. Dostatočným a primeraným opatrením by malo byť vydávanie správy 
každé dva roky, a to vzhľadom na administratívnu a finančnú záťaž, ktorú to predstavuje. 
Audit by sa však mal vykonať aj v prípade významných zmien, aby sa zaistilo, že zmeny 
nemajú vplyv na dodržiavanie pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 195
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať 
audit kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, 
že oni sami, ako aj kvalifikované 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, stále 
spĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení, buď z vlastnej iniciatívy, alebo v 
reakcii na žiadosť Komisie. Orgán dohľadu 
orgánom na ochranu údajov oznámi 
výsledky svojich auditov v prípade, že sa 
zdá, že došlo k porušeniu pravidiel ochrany 
osobných údajov.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
v prípade opodstatnených pochybností 
orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať 
audit kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, 
že oni sami, ako aj kvalifikované 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, stále 
spĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení, buď z vlastnej iniciatívy, alebo v 
reakcii na žiadosť orgánu dohľadu v inom 
členskom štáte. Orgán dohľadu orgánom 
na ochranu údajov oznámi výsledky 
svojich auditov v prípade, že sa zdá, že 
došlo k porušeniu pravidiel ochrany 
osobných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že takéto audity sa nemôžu vykonávať svojvoľne, ale mali by byť 
založené na opodstatnených náznakoch nedodržiavania pravidiel. Vypustila sa tiež zmienka o 
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„žiadosti Komisie“, keďže orgány dohľadu majú lepšiu možnosť posudzovať potrebu takéhoto 
auditu.

Pozmeňujúci návrh 196
Christian Engström

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať 
kvalifikovaným poskytovateľom služieb 
záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek 
nedodržania požiadaviek uvedeného v 
správe z bezpečnostného auditu.

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať 
kvalifikovaným poskytovateľom služieb 
záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek 
nedodržania požiadaviek uvedeného v 
správe z bezpečnostného auditu. Tieto 
pokyny sa sprístupnia verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať 
kvalifikovaným poskytovateľom služieb 
záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek 
nedodržania požiadaviek uvedeného v 
správe z bezpečnostného auditu.

3. Orgán dohľadu má právomoc vydať 
kvalifikovaným poskytovateľom služieb 
záväzné pokyny na nápravu akéhokoľvek 
nedodržania požiadaviek stanovených 
v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné znenie by znamenalo, že orgán dohľadu by mal právomoc vydávať záväzné pokyny 
len na základe bezpečnostného auditu. Nie je jasné, prečo by sa tieto právomoci mali 
obmedzovať na tento zdroj informácií.
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Pozmeňujúci návrh 198
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S odkazom na odsek 3, ak kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
nenapraví takéto nedodržanie v lehote, 
ktorú mu určí orgán dohľadu, stráca svoj 
kvalifikovaný štatút a orgán dohľadu mu 
oznámi, že sa jeho štatút v zoznamoch 
dôveryhodných informácií uvedených v 
článku 18 primerane zmení.

4. S odkazom na odsek 3, ak kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
nenapraví takéto nedodržanie v lehote, 
ktorú mu určí orgán dohľadu, a ktorá 
nesmie byť dlhšia ako tri mesiace, orgán 
dohľadu je povinný odňať poskytovateľovi 
dôverných služieb kvalifikovaný štatút, 
zdokumentovať ho podľa článku 18 v 
zoznamoch dôveryhodných informácií a 
oboznámiť poskytovateľa dôverných 
služieb o zmene štatútu v zoznamoch 
dôveryhodných informácií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 199
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,
postupy a formáty uplatniteľné na účel 
odsekov 1, 2 a 4. Tieto vykonávacie akty 
sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať postupy a 
formáty uplatniteľné na účel odsekov 1, 2 
a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Marielle Gallo
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Návrh nariadenia
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Dohľad nad poskytovateľmi 

dôveryhodných služieb
V záujme uľahčenia orgánom dohľadu 
vykonávania dohľadu stanoveného v 
článku 13 ods. 2 písm. a) oznámia 
poskytovatelia dôveryhodných služieb 
orgánu dohľadu svoj zámer začať 
poskytovať dôveryhodnú službu a 
technické a organizačné opatrenia, ktoré 
prijali za účelom riadenia rizík 
ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú v súlade s 
článkom 15 ods. 1.

Or. fr

Odôvodnenie

Oprava pozmeňujúceho návrhu spravodajkyne č. 35, ktorý omylom obsahuje slovo 
„kvalifikovanú“. Odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu 35: Spravodajkyňa si želá začleniť 
tento nový článok v záujme uľahčenia činnosť dohľadu, ktorá prislúcha orgánom dohľadu vo 
vzťahu k poskytovateľom dôveryhodných služieb (rozumie sa nekvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb), a zaručenia minimálnej úrovne právnej platnosti v 
prípade nekvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb orgánu dohľadu 
oznámia svoj úmysel začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu a
predložia mu správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 

1. Keď kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb plánujú začať 
poskytovať kvalifikované dôveryhodné 
služby, predložia orgánu dohľadu 
oznámenie o svojom zámere spolu so 
správou o posúdení zhody, ktorú poskytol 
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subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu potom, keď orgánu dohľadu 
predložili oznámenie a správu z 
bezpečnostného auditu.

orgán posudzovania zhody, ako sa 
stanovuje v článku 16 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb orgánu dohľadu 
oznámia svoj úmysel začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu a 
predložia mu správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 
subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu potom, keď orgánu dohľadu 
predložili oznámenie a správu z 
bezpečnostného auditu.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
orgánu dohľadu oznámia svoj úmysel 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu a predložia mu správu z 
bezpečnostného auditu, ktorý vykonal 
uznávaný nezávislý subjekt, ako sa 
stanovuje v článku 16 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Pozitívny proces overovania by mal byť podmienkou na poskytovanie kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 203
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb orgánu dohľadu 
oznámia svoj úmysel začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu a 
predložia mu správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 
subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu potom, keď orgánu dohľadu 
predložili oznámenie a správu z 
bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb orgánu dohľadu 
oznámia svoj úmysel začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu a 
predložia mu správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 
subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu potom, keď orgánu dohľadu 
predložili oznámenie a správu z 
bezpečnostného auditu a keď orgán 
dohľadu s istotou potvrdil túto 
zlučiteľnosť v súlade s odsekom 3 tohto 
článku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po predložení príslušných dokumentov 
orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa 
kvalifikovaní poskytovatelia služieb 
zaradia do zoznamov dôveryhodných 
informácií uvedených v článku 18, v 
ktorých sa zaznamená predloženie 
oznámenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po predložení príslušných dokumentov 
orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa 
kvalifikovaní poskytovatelia služieb 
zaradia do zoznamov dôveryhodných
informácií uvedených v článku 18, v 
ktorých sa zaznamená predloženie 
oznámenia.

2. Po predložení príslušných dokumentov 
podľa odseku 1 orgán dohľadu overí 
súlad poskytovateľa dôveryhodných 
služieb a dôveryhodných služieb, ktoré 
chce poskytovať, s požiadavkami tohto 
nariadenia. Ak sa v procese overovania 
potvrdí súlad, orgán dohľadu udelí 
poskytovateľovi dôveryhodnej služby 
štatút kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a ten tak môže začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu.

Or. en

Odôvodnenie

Pozitívny proces overovania by mal byť podmienkou na poskytovanie kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 206
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu overí súlad 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s 
požiadavkami nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčené s odsekom 1 a odsekom 2.
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Pozmeňujúci návrh 207
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu overí súlad 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s 
požiadavkami nariadenia.

Orgán dohľadu overí súlad 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s 
požiadavkami nariadenia. Výsledok tohto 
overenia je potrebné oznámiť 
poskytovateľovi dôveryhodnej služby po 
doručení oznámenia, ako aj správy o 
audite poskytovateľa dôveryhodnej služby.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu overí súlad 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a kvalifikovaných
dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s 
požiadavkami nariadenia.

Orgán dohľadu overí súlad poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a dôveryhodných 
služieb, ktoré ponúka, s požiadavkami 
tohto nariadenia. Ak sa dosahuje súlad, 
orgán dohľadu udelí poskytovateľovi 
dôveryhodnej služby kvalifikovaný štatút 
a takýto štatút uvedie do zoznamov 
dôveryhodných informácií uvedených 
v článku 18 najneskôr jeden mesiac po 
oznámení v súlade s odsekom 1.

Or. en

Odôvodnenie

Predtým, než môže poskytovateľ služieb začať poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby, 
malo by sa zaistiť vykonanie vhodných kontrol.
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Pozmeňujúci návrh 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný 
štatút kvalifikovaných poskytovateľov 
služieb a kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom 
uzavretí overenia, najneskôr do jedného 
mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade 
s odsekom 1.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný 
štatút kvalifikovaných poskytovateľov 
služieb a kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom 
uzavretí overenia, najneskôr do jedného 
mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade 
s odsekom 1.

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný 
štatút kvalifikovaných poskytovateľov 
služieb a kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom 
uzavretí procesu overenia bez zbytočného 
odkladu a najneskôr do dvoch týždňov.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže proces overovania môže trvať aj tri mesiace, obdobie na zverejnenie by malo byť 
relatívne krátke.
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Pozmeňujúci návrh 211
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa overovanie neukončí do jedného 
mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb a oznámi mu 
dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa 
overovanie ukončí.

Ak sa overovanie neukončí do jedného 
mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb a oznámi mu 
dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa 
overovanie ukončí. Celkové obdobie 
nepresiahne tri mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže overovanie je podmienkou na vykonávanie služieb, mal by sa stanoviť termín pre orgán 
dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 212
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kvalifikovanú dôveryhodnú službu, 
ktorá bola predmetom oznámenia 
uvedeného v odseku 1, príslušný subjekt 
verejného sektora nemôže odmietnuť pri 
plnení administratívneho postupu alebo 
formality preto, že sa nenachádza v 
zoznamoch uvedených v odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Overovanie by sa malo stanoviť ako podmienka poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb.
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Pozmeňujúci návrh 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kvalifikovanú dôveryhodnú službu, 
ktorá bola predmetom oznámenia 
uvedeného v odseku 1, príslušný subjekt 
verejného sektora nemôže odmietnuť pri 
plnení administratívneho postupu alebo 
formality preto, že sa nenachádza v 
zoznamoch uvedených v odseku 3.

4. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu potom, keď sa v zoznamoch 
dôveryhodných informácií uvedie štatút 
podľa odseku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,
formáty a postupy na účel odsekov 1, 2 a 3. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty a 
postupy na účel odsekov 1, 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a 
zverejňuje zoznamy dôveryhodných 
informácií s informáciami týkajúcimi sa 
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, pre ktorých je 
kompetentný, spolu s informáciami 
týkajúcimi sa kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a 
zverejňuje zoznamy dôveryhodných 
informácií s informáciami týkajúcimi sa 
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, pre ktorých je 
kompetentný, spolu s informáciami 
týkajúcimi sa kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.
Povinnou súčasťou týchto zoznamov 
dôveryhodných informácií je 5-ročná 
retrospektívna chronologická 
dokumentácia o predchádzajúcich 
zmenách kvalifikovaného štatútu 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 216
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a 
zverejnia elektronicky podpísané alebo 
zapečatené zoznamy dôveryhodných 
informácií stanovené v odseku 1 formou 
vhodnou na automatizované spracovanie.

2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a 
zverejnia elektronicky podpísané alebo 
zapečatené zoznamy dôveryhodných 
informácií stanovené v odseku 1 formou 
vhodnou na automatizované spracovanie
samotného zoznamu, ako aj jednotlivých 
certifikátov.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie s cieľom zaistiť, že sa v rámci žiadostí môžu spracúvať certifikáty, čo je v praxi 
potrebné na overenie platnosti.
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Pozmeňujúci návrh 217
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38 
týkajúce sa vymedzenia informácií 
uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Delegovaný akt sa nezdá byť potrebný, preto sa informácie zahrnú do vykonávacieho aktu 
podľa odseku 6.

Pozmeňujúci návrh 218
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať technické 
špecifikácie a formáty zoznamov 
dôveryhodných informácií na účely 
odsekov 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov špecifikovať 
informácie uvedené v odseku a definovať 
technické špecifikácie a formáty zoznamov 
dôveryhodných informácií na účely 
odsekov 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej 
služby vhodnými prostriedkami a v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
overuje identitu a ak je to vhodné, 
akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej 
alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje 
kvalifikovaný certifikát.

Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej 
služby vhodnými prostriedkami a v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi Únie overuje 
identitu, a ak je to vhodné, akékoľvek 
konkrétne atribúty fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorej vystavuje 
kvalifikovaný certifikát.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh 220
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nesú riziko zodpovednosti za škodu 
udržiavaním dostatočných finančných 
zdrojov alebo prostredníctvom vhodného 
poistenia zodpovednosti za škodu;

b) prijímajú primerané preventívne 
opatrenia s ohľadom na svoju 
zodpovednosť za škodu podľa tohto 
nariadenia, a to predovšetkým 
udržiavaním dostatočných finančných 
zdrojov alebo získaním vhodného poistenia 
zodpovednosti za škodu;

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné znenie zdanlivo ukladá zodpovednosť poskytovateľovi služby, zatiaľ čo by malo len 
stanovovať povinnosť predbežných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 221
Malcolm Harbour
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pred uzavretím zmluvného vzťahu 
informujú každú osobu, ktorá chce 
využívať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu, o presných podmienkach 
využívania tejto služby;

c) pred uzavretím zmluvného vzťahu 
informujú každú osobu, ktorá chce 
využívať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu, o presných podmienkach 
využívania tejto služby vrátane 
prípadných obmedzení jej používania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) používajú dôveryhodné systémy a 
produkty chránené proti pozmeneniu a 
zaručujú technickú bezpečnosť a 
spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

d) používajú systémy a produkty chránené 
proti neoprávnenému pozmeneniu a 
zaručujú technickú bezpečnosť a 
spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo slovo „dôveryhodný“ môže naznačovať vyšší štandard, systém musí napokon 
dodržiavať požiadavky tohto odseku. Nie je jasné, či slovo „dôveryhodný“ predstavuje 
samotnú ďalšiu požiadavku. Treba objasniť, že oprávnené pozmenenia by mali byť možné.

Pozmeňujúci návrh 223
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) používajú dôveryhodné systémy na e) používajú systémy na ukladanie im 
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ukladanie im poskytnutých údajov v 
overiteľnej forme tak, aby:

poskytnutých údajov v overiteľnej forme 
tak, aby:

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo slovo „dôveryhodný“ môže naznačovať vyšší štandard, systém musí napokon 
dodržiavať požiadavky tohto odseku. Nie je jasné, či „slovo“ dôveryhodný predstavuje 
samotnú ďalšiu požiadavku.

Pozmeňujúci návrh 224
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba 
po získaní súhlasu osoby, ktorej boli údaje 
vystavené,

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba 
po získaní súhlasu osoby, s ktorou údaje 
súvisia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba 
po získaní súhlasu osoby, ktorej boli údaje 
vystavené,

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba 
vtedy, keď to umožňuje vnútroštátne 
právo alebo právo Únie, alebo po získaní 
súhlasu osoby, ktorej boli údaje vystavené,

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie toho, že existujúce vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Únie 
môžu vyžadovať alebo povoľovať zverejnenie.
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Pozmeňujúci návrh 226
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno g)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) zaznamenávajú počas vhodného obdobia 
všetky relevantné informácie týkajúce sa 
údajov vydaných a prijatých 
kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, najmä na účel 
poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. 
Toto zaznamenávanie sa môže realizovať 
elektronicky;

g) zaznamenávajú počas vhodného obdobia 
a bez ohľadu na to, či kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodnej služby prestal 
poskytovať kvalifikované dôveryhodné 
služby, všetky relevantné informácie 
týkajúce sa údajov vydaných a prijatých 
kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, najmä na účel 
poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. 
Toto zaznamenávanie sa môže realizovať 
elektronicky;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli relevantné informácie dostupné aj vtedy, keď poskytovateľ služby ukončil 
svoju činnosť.

Pozmeňujúci návrh 227
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú 
kvalifikované certifikáty, vo svojej 
databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie 
certifikátu do desiatich minút od 
nadobudnutia účinnosti takéhoto 
zrušenia.

3. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú 
kvalifikované certifikáty, vo svojej 
databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie 
certifikátu v ten istý pracovný deň, keď 
toto zrušenie nadobudne účinnosť, alebo 
ak takéto zrušenie nadobúda účinnosť 
počas víkendu alebo vo sviatky, 
v nasledujúci pracovný deň.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú 
kvalifikované certifikáty, vo svojej 
databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie 
certifikátu do desiatich minút od 
nadobudnutia účinnosti takéhoto 
zrušenia.

3. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú 
kvalifikované certifikáty, vo svojej 
databáze certifikátov zaregistrujú zrušenie 
certifikátu bez zbytočného odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. So zreteľom na odsek 3, kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, 
každej závislej strane poskytnú informácie 
o platnosti alebo zrušení štatútu 
kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami 
vydali. Tieto informácie sa poskytujú 
kedykoľvek, prinajmenšom na základe 
certifikátov, automatickým spôsobom, 
ktorý je spoľahlivý, bezplatný a efektívny.

4. So zreteľom na odsek 3 kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty, 
každej závislej strane poskytnú informácie 
o platnosti alebo zrušení štatútu 
kvalifikovaných certifikátov, ktoré sami 
vydali. Tieto informácie sa poskytujú
kedykoľvek, prinajmenšom na základe 
certifikátov, automatickým spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo presne znamenajú výrazy efektívny a spoľahlivý. Už výraz „kedykoľvek“ 
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predpokladá spoľahlivosť. V rozpore so službami verejného sektora navyše riešenia 
súkromného sektora nemôžu byť vždy bezplatné. Strany využívajúce takéto služby by mali mať 
slobodu výberu svojho základného podnikateľského modelu.

Pozmeňujúci návrh 230
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre dôveryhodné systémy a 
produkty. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 19 sa predpokladá 
vtedy, ak dôveryhodné systémy a produkty 
spĺňajú uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre dôveryhodné systémy a 
produkty. Pri definovaní noriem, ktoré sa 
majú použiť na účely tohto nariadenia. 
Komisia zaistí náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 19 sa 
predpokladá vtedy, ak dôveryhodné 
systémy a produkty spĺňajú uvedené 
normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 231
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre dôveryhodné systémy a 

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre systémy a produkty, pre 
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produkty. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 19 sa predpokladá 
vtedy, ak dôveryhodné systémy a produkty 
spĺňajú uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

ktoré sa predpokladá súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 19. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom by malo byť vypracovať normy, ktoré preukazujú súlad s požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. Nie je jasné, či „slovo“ dôveryhodný predstavuje samotnú ďalšiu 
požiadavku. Neexistuje žiaden právny rozdiel medzi systémom, ktorý spĺňa požiadavky X, a 
dôveryhodným systémom, ktorý spĺňa požiadavky X. Normy pre „dôveryhodné“ systémy by 
práve naopak mohli vyvolať falošný dojem, že ostatné systémy spĺňajúce rovnaké požiadavky, 
ale nie normu, nie sú dôveryhodné.

Pozmeňujúci návrh 232
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právny účinok elektronického podpisu
a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom 
konaní sa nesmie odmietnuť výlučne na 
základe toho, že má elektronickú formu.

1. Prípustnosť elektronického dokumentu 
s elektronickým podpisom ako dôkazu v 
súdnom konaní sa nesmie odmietnuť 
výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 233
Marielle Gallo

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právny účinok elektronického podpisu 
a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom 
konaní sa nesmie odmietnuť výlučne na 
základe toho, že má elektronickú formu.

1. Elektronický podpis má právny účinok 
a môže byť prípustný ako dôkaz v súdnom 
konaní. Treba vziať do úvahy, že 
kvalifikovaný elektronický podpis ponúka 
vyššiu úroveň bezpečnosti ako ostatné typy 
elektronických podpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na ťažkosti s prekladom francúzskej verzie pozmeňujúceho návrhu 
spravodajkyne 43 do angličtiny sa spravodajkyňa rozhodla predložiť nový pozmeňujúci návrh 
v angličtine, aby zmenila znenie tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh 234
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má 
právny účinok ekvivalentný s podpisom 
písaným rukou.

2. Elektronický dokument s 
kvalifikovaným elektronickým podpisom 
zodpovedá vlastnoručne podpísanej 
listine, ak nie je vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch alebo v právnych 
predpisoch Únie stanovené inak. 
Nevzťahuje sa to na možnosť vylúčenia 
používania elektronických dokumentov 
prostredníctvom zmluvnej dohody.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 235
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má 
právny účinok ekvivalentný s podpisom 
písaným rukou.

2. Kvalifikovaný elektronický podpis spĺňa
zákonné požiadavky na podpis vo vzťahu 
k údajom v elektronickej forme rovnakým 
spôsobom, ako vlastnoručný podpis spĺňa 
takéto požiadavky vo vzťahu k údajom na 
papieri.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že znenie smernice 1999/93/ES lepšie zohľadňuje odlišné národné formy a procesné 
požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 236
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má 
právny účinok ekvivalentný s podpisom 
písaným rukou.

2. Kvalifikovaný elektronický podpis, 
ktorý má priradenú kvalifikovanú 
elektronickú časovú pečiatku, má právny 
účinok ekvivalentný s podpisom písaným 
rukou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má 
právny účinok ekvivalentný s podpisom 
písaným rukou.

2. Elektronický podpis má právny účinok 
ekvivalentný s podpisom písaným rukou.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Platný kvalifikovaný elektronický 
podpis je dôkazom evidentnej pravosti a 
neporušenosti elektronických dokumentov 
s ňou spojených.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „platný“ sa vzťahuje na článok 25 ods. 1 návrhu nariadenia. Ak možno tento podpis s 
istotou overiť, môže mať osobitnú dôkaznú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 239
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa 
uznávajú a akceptujú vo všetkých 
členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na predošlý odsek sa zdá byť právny účinok tohto odseku nejasný.

Pozmeňujúci návrh 240
Andreas Schwab
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Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa 
uznávajú a akceptujú vo všetkých 
členských štátoch.

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa v 
rámci verejného sektora uznávajú a 
akceptujú vo všetkých členských štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa 
uznávajú a akceptujú vo všetkých
členských štátoch.

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa 
uznávajú a akceptujú v členských štátoch
a inštitúciách Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, najmä 
ak takýto elektronický podpis vyžaduje
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, uznávajú a 
akceptujú sa všetky elektronické podpisy 
zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa akceptuje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, najmä 
ak takýto elektronický podpis akceptuje
členský štát alebo inštitúcie Únie na 
prístup k službe online, ktorú ponúka 
subjekt verejného sektora, na základe 
primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia 
pri takejto službe, sa uznáva a akceptuje 
zároveň aj kvalifikovaný elektronický 
podpis.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, najmä 
ak takýto elektronický podpis vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, uznávajú a 
akceptujú sa všetky elektronické podpisy 
zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, najmä 
ak takýto elektronický podpis vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, uznávajú a 
akceptujú sa na prístup k tejto službe 
online všetky elektronické podpisy 
zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 244
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, najmä
ak takýto elektronický podpis vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, uznávajú a 
akceptujú sa všetky elektronické podpisy 
zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, ak 
takýto elektronický podpis vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, uznávajú sa 
všetky elektronické podpisy zodpovedajúce 
aspoň rovnakej úrovni zaručenia 
bezpečnosti.



PE508.270v01-00 100/135 AM\933270SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

Nie je zrejmé, či sú pojmy uznávaný a akceptovaný dve odlišné koncepcie a či majú odlišný 
právny účinok. Vypúšťa sa tiež slovo „najmä“, keďže tento odsek, podobne ako aj 
nasledujúci, sa vzťahuje len na verejné služby. Súkromné strany by mali mať možnosť 
využívať akúkoľvek úroveň zabezpečenia, na ktorej sa dohodnú.

Pozmeňujúci návrh 245
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní 
bezpečnosti elektronického podpisu 
uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčené s odsekom 7.

Pozmeňujúci návrh 246
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Súlad s úrovňou 
bezpečnosti definovanou v delegovanom 
akte prijatom podľa odseku 6 sa 
predpokladá vtedy, ak elektronický podpis 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Pri definovaní 
noriem, ktoré sa majú použiť na účely 
tohto nariadenia. Komisia zaistí náležité 
zváženie podnetov zainteresovaných strán.
Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v 
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akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 
sa predpokladá vtedy, ak elektronický 
podpis spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 247
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Súlad s úrovňou 
bezpečnosti definovanou v delegovanom 
akte prijatom podľa odseku 6 sa 
predpokladá vtedy, ak elektronický podpis 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

7. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov vytvorí definície odlišných úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisov 
uvedených v odseku 4 a referenčné čísla 
noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Súlad 
s definovanou úrovňou bezpečnosti sa 
predpokladá vtedy, ak elektronický podpis 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Vhodnejšie sa zdajú byť vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh 248
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe I.

2. Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov na cezhraničné použitie 
nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe.

Or. en

Odôvodnenie

Naďalej by mali byť možné ďalšie požiadavky určené členským štátom, ako napríklad atribúty 
pre určité povolania. Členské štáty by však mali prispôsobiť svoje príslušné systémy 
cezhraničným transakciám.

Pozmeňujúci návrh 249
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe I.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vhodnejší sa zdá byť vykonávací akt, preto sa tento odsek zlučuje s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 250
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Pri definovaní 
noriem, ktoré sa majú použiť na účely 
tohto nariadenia. Komisia zaistí náležité 
zváženie podnetov zainteresovaných strán.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe I sa predpokladá vtedy, ak 
kvalifikovaný certifikát elektronických 
podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 251
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť podmienky 
stanovené v prílohe I a vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.
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Or. en

Odôvodnenie

Vhodnejší sa zdá byť vykonávací akt. Preto sa predošlý odsek zlúčil s týmto odsekom.

Pozmeňujúci návrh 252
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe II sa predpokladá vtedy, ak 
zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu spĺňa uvedené 
normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov.
Pri definovaní noriem, ktoré sa majú 
použiť na účely tohto nariadenia. Komisia 
zaistí náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe II sa 
predpokladá vtedy, ak zariadenie na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 253
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
môžu certifikovať vhodné verejné alebo 
súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili 
procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa 
vykonal v súlade s jednou z noriem pre 
bezpečnostné posúdenie produktov 
informačných technológií, uvedených na 
zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

1. Zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
môžu certifikovať vhodné verejné alebo 
súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili 
procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa 
vykonal v súlade s jednou z noriem pre 
bezpečnostné posúdenie produktov 
informačných technológií, uvedených na 
zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou 
vykonávacích aktov. Pri definovaní 
noriem, ktoré sa majú použiť na účely 
tohto nariadenia. Komisia zaistí náležité 
zváženie podnetov zainteresovaných strán. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 254
Marielle Gallo

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
môžu certifikovať vhodné verejné alebo 
súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili
procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa 
vykonal v súlade s jednou z noriem pre 
bezpečnostné posúdenie produktov 
informačných technológií, uvedených na 

1. Zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
musia certifikovať verejné alebo súkromné 
certifikačné subjekty určené členskými 
štátmi na základe procesu vyhodnotenia 
bezpečnosti, ktorý sa vykonal v súlade s 
jednou z noriem pre bezpečnostné 
posúdenie produktov informačných 
technológií, uvedených na zozname, ktorý 
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zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

vytvorí Komisia pomocou vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Proces certifikácie je pre bezpečnostné zariadenia v oblasti elektronických služieb zásadne 
dôležitou etapou. Ak nie je povinný, nie sú príliš veľké šance na to, že ho poskytovatelia 
služieb využijú. Strana, ktorá požaduje overenie dôveryhodnej služby, pritom potrebuje 
vedieť, či je zariadenie na vytváranie podpisu dôveryhodné. Preto sa zdá, že povinná 
certifikácia certifikačným orgánom je zásadne dôležitá.

Pozmeňujúci návrh 255
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre overenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak overenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre overenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov. Pri definovaní 
noriem, ktoré sa majú použiť na účely 
tohto nariadenia. Komisia zaistí náležité 
zváženie podnetov zainteresovaných strán.
Súlad s požiadavkami stanovenými v
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak overenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.
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Pozmeňujúci návrh 256
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) závislým stranám umožňuje dostávať 
výsledok overovacieho procesu 
automatizovaným spôsobom, ktorý je 
spoľahlivý, účinný a ktorý obsahuje 
zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať 
poskytovateľa kvalifikovanej služby 
overovania.

b) závislým stranám umožňuje dostávať 
výsledok overovacieho procesu 
automatizovaným spôsobom, ktorý 
obsahuje zdokonalený elektronický podpis 
alebo zdokonalenú elektronickú pečať 
poskytovateľa kvalifikovanej služby 
overovania.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo presne znamenajú výrazy účinný a spoľahlivý. V každom prípade by sa toto 
malo ponechať na obchodný model poskytovateľa služby, keďže je v jeho záujme ponúkať 
používateľom účinné a spoľahlivé služby.

Pozmeňujúci návrh 257
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikovanú službu 
overovania uvedenú v odseku 1. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v písmene b) 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba 
overovania kvalifikovaných elektronických 
podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikovanú službu 
overovania uvedenú v odseku 1. Pri 
definovaní noriem, ktoré sa majú použiť 
na účely tohto nariadenia. Komisia zaistí 
náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v písmene b) 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba 
overovania kvalifikovaných elektronických 
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Úradnom vestníku Európskej únie. podpisov spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 258
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak 
podmienky uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov zodpovedajú 
uvedeným normám. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických podpisov.
Pri definovaní noriem, ktoré sa majú 
použiť na účely tohto nariadenia. Komisia 
zaistí náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak podmienky 
uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov zodpovedajú 
uvedeným normám. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.
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Pozmeňujúci návrh 259
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 28 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právne účinky elektronických pečatí Dôkazné účinky elektronických pečatí

Or. de

Pozmeňujúci návrh 260
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právny účinok elektronickej pečate a jej 
prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní 
sa nesmie odmietnuť výlučne na základe 
toho, že má elektronickú formu.

1. Prípustnosť elektronického dokumentu 
s elektronickou pečaťou ako dôkazu v 
súdnom konaní sa nesmie odmietnuť 
výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Vo vnútroštátnom práve alebo dohode 
medzi stranami sa môžu stanoviť ďalšie 
právne účinky nad rámec tohto 
nariadenia pre elektronickú pečať alebo 
kvalifikovanú elektronickú pečať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa 
vzťahuje právna domnienka zaručujúca 
pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými 
je spojená.

2. Platná kvalifikovaná elektronická 
pečať je dôkazom evidentnej pravosti a 
neporušenosti elektronických dokumentov 
s ňou spojených. Nevzťahuje sa to na 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
plnej moci a zastupovania.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 263
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa 
vzťahuje právna domnienka zaručujúca 
pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými 
je spojená.

2. Kvalifikovaná elektronická pečať má 
právny účinok ekvivalentný účinkom 
fyzicky vytlačenej pečate.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch sú fyzické pečate platné len spoločne s vlastnoručným podpisom. 
Treba zaistiť, aby elektronické pečate nezískali vyšší štatút ako fyzicky vytlačené pečate. 
Fyzicky vytlačené pečate by mali vymedziť jednotlivé členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 264
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa 
vzťahuje právna domnienka zaručujúca 
pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými je 
spojená.

2. Kvalifikovaná elektronická pečať
zaisťuje totožnosť tvorcu a neporušenosť 
údajov, s ktorými je spojená.

Or. en

Odôvodnenie

„Zákonný predpoklad“ by šiel nad rámec účinkov elektronického podpisu. Slovo „pôvod“ je 
navyše príliš nejasné ako právna koncepcia, keďže sa dotýka napr. vnútroštátneho 
procesného a obchodné práva s ohľadom na agentúru, vyhlásenia o zámere a podobne.

Pozmeňujúci návrh 265
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa v 
rámci verejného sektora uznáva a 
akceptuje vo všetkých členských štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.

3. Platná kvalifikovaná elektronická pečať 
sa uznáva a akceptuje v rámci verejných 
služieb vo všetkých členských štátoch
a v inštitúciách Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva vo všetkých členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdiel medzi pojmami „uznávaný“ a „akceptovaný“ je nejasný. Tento odsek sa na rozdiel 
od zodpovedajúcich ustanovení o elektronických podpisoch nevypúšťa, keďže koncepcia 
(elektronickej) pečate neexistuje vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 268
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak 
takúto elektronickú pečať vyžaduje členský 
štát na prístup k službe online, ktorú 
ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptujú sa 
všetky elektronické pečate zodpovedajúce 
aspoň rovnakej úrovni zaručenia 
bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak 
takúto elektronickú pečať vyžaduje členský 
štát na prístup k službe online, ktorú 
ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptujú sa na 
prístup k tejto službe online všetky 
elektronické pečate zodpovedajúce aspoň 
rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak 
takúto elektronickú pečať vyžaduje členský 
štát na prístup k službe online, ktorú 
ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptujú sa 
všetky elektronické pečate zodpovedajúce 
aspoň rovnakej úrovni zaručenia 
bezpečnosti.

4. Ak sa akceptuje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak 
takúto elektronickú pečať akceptuje
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptuje sa 
zároveň každá kvalifikovaná elektronická 
pečať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä
ak takúto elektronickú pečať vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptujú sa 
všetky elektronické pečate zodpovedajúce 
aspoň rovnakej úrovni zaručenia 
bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, ak takúto 
elektronickú pečať vyžaduje členský štát 
na prístup k službe online, ktorú ponúka 
subjekt verejného sektora, na základe 
primeraného posúdenia rizík, ktoré hrozia 
pri takejto službe, akceptujú sa všetky 
elektronické pečate zodpovedajúce aspoň 
rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Vypúšťa sa tiež slovo „najmä“, keďže tento odsek, podobne ako aj nasledujúci, sa vzťahuje 
len na verejné služby. Súkromné strany by mali mať možnosť využívať akúkoľvek úroveň 
zabezpečenia, na ktorej sa dohodnú.

Pozmeňujúci návrh 271
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
nevyžadujú elektronickú pečať vyššej 
úrovne zaručenia bezpečnosti ako 
kvalifikované elektronické pečate.

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, nevyžadujú elektronickú 
pečať vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti 
ako kvalifikované elektronické pečate.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 272
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
nevyžadujú elektronickú pečať vyššej 
úrovne zaručenia bezpečnosti ako 
kvalifikované elektronické pečate.

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, nevyžadujú elektronickú
pečať vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti 
ako kvalifikované elektronické pečate.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa umožniť stanovenie ďalších požiadaviek výlučne pre vnútroštátne prostredie. Tie 
však nemôžu ohrozovať cezhraničné transakcie.
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Pozmeňujúci návrh 273
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní 
zaručenia bezpečnosti elektronických 
pečatí uvedených v odseku 4.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vhodnejší sa zdá byť vykonávací akt, zlúčené s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 274
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti 
definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa uvedené normy. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Pri 
definovaní noriem, ktoré sa majú použiť 
na účely tohto nariadenia. Komisia zaistí
náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s úrovňou 
zaručenia bezpečnosti definovanou v 
delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 
sa predpokladá vtedy, ak elektronická 
pečať spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en
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Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 275
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti 
definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa uvedené normy. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať rôzne 
úrovne bezpečnosti elektronických pečatí 
podľa odseku 4 a vytvoriť referenčné čísla 
noriem pre úrovne zaručenia bezpečnosti 
elektronických pečatí. Súlad s úrovňou 
zaručenia bezpečnosti definovanou v 
delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 
sa predpokladá vtedy, ak elektronická 
pečať spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Vhodnejší sa zdá byť vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh 276
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate na cezhraničné použitie 
nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
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stanovené v prílohe III. stanovené v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by byť možné konkrétne požiadavky na vnútroštátne použitie.

Pozmeňujúci návrh 277
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v prílohe III sa predpokladá 
vtedy, ak kvalifikovaný certifikát 
elektronickej pečate spĺňa uvedené normy. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate. Pri definovaní 
noriem, ktoré sa majú použiť na účely 
tohto nariadenia. Komisia zaistí náležité 
zváženie podnetov zainteresovaných strán.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe III sa predpokladá vtedy, ak 
kvalifikovaný certifikát elektronickej 
pečate spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 278
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 32 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právny účinok elektronických časových 
pečiatok

Dôkazný účinok elektronických časových 
pečiatok

Or. de

Pozmeňujúci návrh 279
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právny účinok elektronickej časovej 
pečiatky a jej prípustnosť ako dôkazu v 
súdnom konaní sa nesmie odmietnuť 
výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.

1. Prípustnosť elektronického dokumentu 
s elektronickou časovou pečiatkou ako 
dôkazu v súdnom konaní sa nesmie 
odmietnuť výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 280
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú časovú 
pečiatku sa vzťahuje právna domnienka 
zaručujúca správnosť času, ktorý uvádza, 
a neporušenosť údajov, s ktorými je 
spojená.

2. Kvalifikovaná elektronická časová 
pečiatka je evidentným dôkazom 
správnosti času, ktorý uvádza, a 
neporušenosti elektronického dokumentu 
s touto pečiatkou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 281
Andreas Schwab
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Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická časová 
pečiatka sa uznáva a akceptuje vo všetkých 
členských štátoch.

3. Kvalifikovaná elektronická časová 
pečiatka sa v rámci verejného sektora
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 282
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre presné prepojenie času s 
údajmi a s presným zdrojom času. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak presné prepojenie 
času s údajmi a s presným zdrojom času 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre presné prepojenie času s 
údajmi a s presným zdrojom času. Pri 
definovaní noriem, ktoré sa majú použiť 
na účely tohto nariadenia. Komisia zaistí 
náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak presné prepojenie 
času s údajmi a s presným zdrojom času 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.
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Pozmeňujúci návrh 283
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 34 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právne účinky a akceptovanie
elektronických dokumentov

Dôkazné účinky elektronických 
dokumentov

Or. de

Pozmeňujúci návrh 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní 
so zreteľom na jeho úroveň zaručenia 
pravosti a neporušenosti.

1. Prípustnosť elektronického dokumentu 
ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie 
odmietnuť výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní so 
zreteľom na jeho úroveň zaručenia 
pravosti a neporušenosti.

1. Právny účinok elektronického 
dokumentu a jeho prípustnosť ako dôkazu
v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť 
výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.

Or. en
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Odôvodnenie

Zosúladenie s prístupom prijatým Komisiou v prípade elektronických podpisov, pečatí a 
časových známok. Elektronické dokumenty by mali byť v zásade rovnaký právny účinok ako 
papierové dokumenty s vlastnoručným podpisom alebo fyzickou pečaťou. Súčasné znenie sa 
odvoláva na mieru pravosti a neporušenosti, ktorých význam nie je celkom jasný.

Pozmeňujúci návrh 286
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní so 
zreteľom na jeho úroveň zaručenia pravosti 
a neporušenosti.

1. Elektronický dokument je prípustný ako 
dôkaz v súdnom konaní so zreteľom na 
jeho úroveň zaručenia pravosti a 
neporušenosti.

Or. en

Odôvodnenie

Sú prípady, kde sa požadujú pôvodné papierové dokumenty a kde nemusí byť vhodné udeliť 
elektronickým dokumentom rovnakú právnu platnosť. Táto otázka by sa mala jednoznačne 
ponechať na vnútroštátne právo.

Pozmeňujúci návrh 287
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní so 
zreteľom na jeho úroveň zaručenia 
pravosti a neporušenosti.

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní 
podľa jeho úrovne zaručenia pravosti a 
neporušenosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Vypustenie odsekov 2 až 4, keďže právne účinky dokumentov označených kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou už dostatočne upravuje 
článok 20 ods. 2a a článok 28 ods. 2, takže článok 34 ods. 2 je zbytočný.

Pozmeňujúci návrh 289
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

2. Dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, má rovnaký právny
účinok ako papierový dokument 
s vlastnoručným podpisom alebo fyzickou 
pečaťou za predpokladu, že dokument 
neobsahuje žiadne prvky, ktoré by 
umožňovali jeho automatickú alebo 
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manuálnu zmenu.

Or. en

Odôvodnenie

Elektronické dokumenty s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou by mali mať rovnaký právny účinok ako papierové dokumenty 
s vlastnoručným podpisom alebo fyzickou pečaťou. Integrita dokumentu by sa navyše mohla 
zaručiť vylúčením možnosti jeho ďalšej zmeny, či už automatickej, alebo manuálnej. Pôvodná 
zmienka len o automatických zmenách je nedostatočná.

Pozmeňujúci návrh 290
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou sa 
vzťahuje právna domnienka jeho pravosti a 
neporušenosti za predpokladu, že 
dokument neobsahuje dynamické prvky, 
ktoré môžu dokument automaticky zmeniť.

Or. en

Odôvodnenie

Na dokument, ktorý je elektronicky podpísaný alebo má elektronickú pečať, by sa mala 
vzťahovať domnienka jeho pravosti a neporušenosti. Takéto domnienky však nemožno 
predpokladať v súvislosti s osobou, ktorá podpísala dokument alebo ktorá má na to 
kompetencie.

Pozmeňujúci návrh 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

2. Na dokument alebo jeho elektronicky 
overenú kópiu s platným kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo platnou
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať alebo prípadne osvedčiť 
jeho overenú kópiu, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pôvodu a neporušenosti za 
predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa na poskytnutie služby online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
vyžaduje originálny dokument alebo 
certifikovaná kópia, prinajmenšom 
elektronické dokumenty vydané osobami, 
ktoré majú právomoc vydávať príslušné 
dokumenty a ktoré sa považujú za 
originály alebo certifikované kópie v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi členského štátu pôvodu, sa 
akceptujú v iných členských štátoch bez 
dodatočných požiadaviek.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Článok 34 ods. 3 by spochybnil osvedčený nástroj apostily na overenie zahraničných listín, 
ktorý by Komisia mala navyše zrevidovať.
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Pozmeňujúci návrh 293
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa na poskytnutie služby online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
vyžaduje originálny dokument alebo 
certifikovaná kópia, prinajmenšom 
elektronické dokumenty vydané osobami, 
ktoré majú právomoc vydávať príslušné 
dokumenty a ktoré sa považujú za 
originály alebo certifikované kópie v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi členského štátu pôvodu, sa 
akceptujú v iných členských štátoch bez 
dodatočných požiadaviek.

3. Keď sa na poskytnutie služby online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
vyžaduje originálny dokument alebo 
certifikovaná kópia, prinajmenšom 
elektronické dokumenty elektronicky 
podpísané alebo označené elektronickou 
pečaťou osobami, ktoré majú právomoc 
vydávať príslušné dokumenty, a ktoré sa 
považujú za originály alebo certifikované 
kópie v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi členského štátu pôvodu, sa 
akceptujú v iných členských štátoch bez 
dodatočných požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty 
elektronických podpisov a pečatí, ktoré sa 
akceptujú vždy, keď členský štát vyžaduje 
dokument s podpisom alebo pečaťou na 
poskytovanie služby online, ktorú ponúka 
subjekt verejného sektora, ako sa uvádza v 
odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2.

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 295
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty 
elektronických podpisov a pečatí, ktoré sa 
akceptujú vždy, keď členský štát vyžaduje 
dokument s podpisom alebo pečaťou na 
poskytovanie služby online, ktorú ponúka 
subjekt verejného sektora, ako sa uvádza v 
odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov definuje formáty elektronických 
podpisov a pečatí, ktoré sa akceptujú vždy, 
keď členský štát vyžaduje dokument s 
podpisom alebo pečaťou na poskytovanie 
služby online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, ako sa uvádza 
v odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby Komisia vymedzila formát akceptovaných elektronických podpisov a pečatí, 
aby tak toto nariadenie skutočne dosiahlo svoje ciele a vyriešilo súčasné problémy.

Pozmeňujúci návrh 296
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 35 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právny účinok elektronickej doručovacej 
služby

Dôkazný účinok elektronickej doručovacej 
služby

Or. de

Pozmeňujúci návrh 297
Andreas Schwab
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Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje odoslané alebo prijaté 
prostredníctvom elektronickej doručovacej 
služby sú prípustné ako dôkaz v súdnom 
konaní so zreteľom na neporušenosť 
údajov a istotu dátumu a času odoslania 
alebo prijatia údajov určeným adresátom.

1. Údaje odoslané alebo prijaté 
prostredníctvom elektronickej doručovacej 
služby sú prípustné ako dôkaz v súdnom 
konaní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 298
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na údaje odoslané alebo prijaté 
prostredníctvom kvalifikovanej 
elektronickej doručovacej služby sa 
vzťahuje právna domnienka 
neporušenosti údajov a presnosti dátumu a 
času odoslania alebo prijatia údajov.

2. Na údaje odoslané alebo prijaté 
prostredníctvom kvalifikovanej 
elektronickej doručovacej služby sa 
vzťahuje evidentný dôkaz o pravosti
údajov a správnosti dátumu a času 
odoslania alebo prijatia údajov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 299
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Nariadenie (ES) č. 1348/2000 tým nie 
je dotknuté.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vo vnútroštátnom práve alebo dohode 
medzi stranami sa môžu stanoviť ďalšie 
právne účinky nad rámec tohto 
nariadenia pre elektronickú doručovaciu 
službu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre procesy odosielania a 
prijímania údajov. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 sa predpokladá 
vtedy, ak proces odosielania a prijímania 
údajov spĺňa uvedené normy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre procesy odosielania a 
prijímania údajov. Pri definovaní noriem, 
ktoré sa majú použiť na účely tohto 
nariadenia. Komisia zaistí náležité 
zváženie podnetov zainteresovaných strán.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak proces 
odosielania a prijímania údajov spĺňa 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en



AM\933270SK.doc 129/135 PE508.270v01-00

SK

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 302
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Kapitola 3 – oddiel 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Autentifikácia webových lokalít vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota vytvárania európskych certifikátov pre webové stránky v globálnom online 
prostredí je nejasná. Existujú odvetvové normy, ktoré sú používateľom známe a ktoré sa bežne 
používajú. Vytvorenie ďalších certifikátov sa spája s rizikom zmätenia používateľov a 
vytvorenia odlišnosti vo vnímaní webových stránok hosťovaných mimo Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 303
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37 vypúšťa sa
Požiadavky na kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít
1. Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
webových lokalít musia spĺňať požiadavky 
stanovené v prílohe IV.
2. Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
webových lokalít sa uznávajú a akceptujú 
vo všetkých členských štátoch.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
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požiadaviek stanovených v prílohe IV.
4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát autentifikácie webových lokalít 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2. Komisia uverejňuje tieto akty v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota vytvárania európskych certifikátov pre webové stránky v globálnom online 
prostredí je nejasná. Existujú odvetvové normy, ktoré sú používateľom známe a ktoré sa bežne 
používajú. Vytvorenie ďalších certifikátov sa spája s rizikom zmätenia používateľov a 
vytvorenia odlišnosti vo vnímaní webových stránok hosťovaných mimo Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 304
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát autentifikácie webových lokalít 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Pri 
definovaní noriem, ktoré sa majú použiť 
na účely tohto nariadenia. Komisia zaistí 
náležité zváženie podnetov 
zainteresovaných strán. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát autentifikácie webových lokalít 
spĺňa uvedené normy. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 
Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
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vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka každého článku v celkom texte, v ktorom sa hovorí o normách.

Pozmeňujúci návrh 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správa obsahuje posúdenie príslušného 
vývoja v oblasti elektronickej identifikácie, 
autentifikácie a podpisov v členských 
štátoch a popredných krajinách mimo 
Únie. V revízii sa okrem iného posúdi, či 
by sa rozsah tohto nariadenia nemal 
upraviť so zreteľom na vývoj technológie, 
trhu a práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže podľa potreby doplniť 
správu o návrhy s cieľom zlepšiť právny, 
technický a organizačný rámec 
poskytovania dôveryhodných služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 307
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kvalifikované certifikáty vydané podľa 
smernice 1999/93/ES sa považujú za 
kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov podľa tohto nariadenia do 
vypršania ich platnosti, nie však dlhšie než 
päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

4. Kvalifikované certifikáty vydané podľa 
smernice 1999/93/ES sa považujú za 
kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov podľa tohto nariadenia do 
vypršania ich platnosti, nie však dlhšie než 
tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 308
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich signatára, ktorému sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
mena signatára alebo jeho pseudonymu, 
ktorý musí byť označený ako pseudonym;

c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich signatára, ktorému sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
jednoznačného identifikátora subjektu 
(pre krajiny, ktoré ho podporujú, 
a vhodného na automatizované 
spracovanie) a mena signatára alebo jeho 
pseudonymu, ktorý musí byť označený ako 
pseudonym;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – bod ca (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ustanovenie o osobitnom atribúte 
signatára, ktoré sa zahrnie, ak je 
relevantné, v závislosti od účelu, na ktorý 
je certifikát určený;

Or. en

Odôvodnenie

Text prevzatý zo smernice 1999/93/ES. Atribúty, aj keď sa nepoužívajú vo všetkých členských 
štátoch, za preukázali ako užitočné v určitých sektoroch, a preto by sa nemali vylučovať, čo 
by inak narušilo súčasné praktiky stavajúce na smernici 1999/93/ES.

Pozmeňujúci návrh 310
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Príloha 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich právnickú osobu, ktorej sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
názvu a registračného čísla tak, ako sa 
uvádza v úradných záznamoch;

c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich právnickú osobu, ktorej sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
názvu a registračného čísla tak, ako sa 
uvádza v úradných záznamoch (jedinečný 
v prostredí EÚ, vhodný na 
automatizované spracovanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít

vypúšťa sa
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Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
webových lokalít obsahujú:
a) označenie, prinajmenšom vo forme 
vhodnej na automatizované spracovanie, 
že certifikát sa vydáva ako kvalifikovaný 
certifikát elektronického podpisu;
b) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb, 
ktorý vydáva kvalifikované certifikáty, 
prinajmenšom vrátane členského štátu, v 
ktorom je poskytovateľ usadený, a
– v prípade právnickej osoby: názov a 
registračné číslo tak, ako sa uvádza v 
úradných záznamoch,
– v prípade fyzickej osoby: meno osoby;
c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich právnickú osobu, ktorej 
sa certifikát vydáva, prinajmenšom 
vrátane názvu a registračného čísla tak, 
ako sa uvádza v úradných záznamoch;
d) prvky adresy prinajmenšom vrátane 
mesta a členského štátu právnickej osoby, 
ktorej sa certifikát vystavuje tak, ako sa 
uvádza v úradných záznamoch;
e) názvy domén prevádzkovaných 
právnickou osobou, ktorej sa certifikát 
vystavuje;
f) údaje o začiatku a konci platnosti 
certifikátu;
g) identifikačný kód certifikátu, ktorý 
musí byť jedinečný pre kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb;
h) zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať 
vydávajúceho kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb;
i) lokalitu, na ktorej je bezplatne dostupný 
certifikát pre zdokonalený elektronický 
podpis alebo zdokonalenú elektronickú 
pečať, uvedené v písmene h);
j) lokalitu služieb súvisiacich so stavom 
platnosti certifikátov, ktoré sa môžu 
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využiť na bezplatné zistenie stavu 
platnosti kvalifikovaného certifikátu;

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota vytvárania európskych certifikátov pre webové stránky v globálnom online 
prostredí je nejasná. Existujú odvetvové normy, ktoré sú používateľom známe a ktoré sa bežne 
používajú. Vytvorenie ďalších certifikátov sa spája s rizikom zmätenia používateľov a 
vytvorenia odlišnosti vo vnímaní webových stránok hosťovaných mimo Európskej únie.


