
PA\932172CS.doc PE508.181v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2012/0146(COD)

3.4.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci 
a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

Navrhovatelka (*): Marielle Gallo

(*) Postup s přidruženým výborem – článek 50 jednacího řádu



PE508.181v01-00 2/32 PA\932172CS.doc

CS

PA_Legam



PA\932172CS.doc 3/32 PE508.181v01-00

CS

KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení se týká vzájemného uznávání oznámených systémů elektronické identifikace 
a vzájemného uznávání elektronických důvěryhodných služeb.  

Jeho cílem je doplnit stávající legislativní rámec a především vytvořit komplexní nadnárodní 
a mezisektorový rámec pro elektronické transakce, který bude vykazovat právní jistotu 
a důvěryhodnou úroveň bezpečnosti. Tento návrh je rovněž součástí rámce Aktu o jednotném 
trhu I a v tomto ohledu představuje jedno ze dvanácti klíčových opatření pro zvýšení růstu 
a posílení důvěry na jednotném trhu.

Navrhovatelka si přeje vyjádřit následující připomínky:

Navrhovatelka souhlasí s návrhem znění, které předložila Komise, i se skutečností, že namísto 
směrnice byla zvolena forma nařízení, a to vzhledem k tomu, že směrnice 99/93/ES, která se 
týkala pouze elektronických podpisů, nedosáhla předpokládaných účinků.  

Navrhovatelka podporuje obecné cíle vytčené návrhem nařízení, jehož účelem je doplnit 
jednotný evropský digitální trh.  V tomto ohledu tento text významně posiluje právní jistotu 
důvěryhodných služeb, což je nezbytným předpokladem pro nárůst elektronických transakcí, 
zejména pak v přeshraničním kontextu. 

Dokument bude představovat přidanou hodnotu nejen pro vnitrostátní orgány veřejné správy 
díky rozvoji elektronické správy, ale i pro podniky, například díky širším možnostem 
elektronického zadávání veřejných zakázek, a ostatně i pro jednotlivce, kteří již nebudou 
muset cestovat a vynakládat finanční prostředky, například při zápisu na univerzitu daleko od 
svého bydliště.

Navrhovatelka si je vědoma značného významu trhu s důvěryhodnými službami i skutečnosti, 
že v příštím desetiletí projde tento trh dalším výrazným rozvojem, a proto oceňuje 
technologicky neutrální pojetí, kterým se tento text vyznačuje.

Přesto by však ráda připomněla, že problematika digitální totožnosti je složitá. Připustíme-li, 
že musí být nevyhnutelně uplatněn přístup, který podporuje interoperabilitu vnitrostátních 
digitálních identit, neznamená to, že nebudou dodrženy požadavky kladené na bezpečnost
informačních systémů ani základní zásady týkající se respektování a ochrany soukromí, což je 
předpoklad pro rozvoj důvěry v digitálním prostředí. 

Z tohoto důvodu prosazuje navrhovatelka zavedení různých úrovní bezpečnosti jakožto 
podmínky pro uplatnění zásady vzájemného uznávání. Takto bude současně nastavena 
i minimální úroveň bezpečnosti, kterou se zvýší bezpečnost v digitálním prostředí.

Pokud jde o odpovědnost poskytovatelů důvěryhodných služeb, navrhovatelka se domnívá, že 
v souladu se směrnicí 1999/93/ES by se měla týkat pouze kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb. 

Co se týče dohledu, navrhovatelka vítá ustanovení obsažená v oddílu 2 kapitoly III návrhu 
nařízení. Současně se však domnívá, že za účelem usnadnění kontrolní činnosti, která přísluší 
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orgánům dohledu, a zaručení určité minimální soudržnosti právních účinků nekvalifikovaných 
důvěryhodných služeb by měla být zavedena povinnost nekvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb oznamovat svůj záměr zahájit poskytování důvěryhodných služeb. 

Vzhledem k tomu, že návrh nařízení ukládá kvalifikovaným poskytovatelům důvěryhodných 
služeb několik požadavků týkajících se dohledu a bezpečnosti, navrhovatelka prosazuje 
začlenění nového článku, kterým by byla zavedena kvalifikovaná evropská značka důvěry. 
Tuto značku budou moci využívat kvalifikovaní poskytovatelé důvěryhodných služeb při 
prezentaci a inzerování svých kvalifikovaných důvěryhodných služeb, které splňují 
požadavky stanovené v tomto nařízení. Tento nástroj bude užitečný také pro kvalifikované 
poskytovatele důvěryhodných služeb, kteří se budou chtít vymezit ve vztahu ke svým 
konkurentům.

Konečně předložila navrhovatelka též několik návrhů týkajících se snížení počtu aktů 
v přenesené pravomoci, neboť v návrhu nařízení bylo takovýchto aktů obsaženo příliš mnoho.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jedním z cílů tohoto nařízení je 
odstranění stávajících překážek 
přeshraničního využívání prostředků pro 
elektronickou identifikaci, které se v 
členských státech používají pro přístup 
alespoň k veřejným službám. Toto nařízení 
nemá zasahovat do systémů správy 
elektronické identity a souvisejících 
infrastruktur zřízených v členských státech. 
Toto nařízení má zajistit, aby u přístupu k 
přeshraničním internetovým službám 
poskytovaným členskými státy byla možná 
bezpečná elektronická identifikace a 
autentizace.

(11) Jedním z cílů tohoto nařízení je 
odstranění stávajících překážek 
přeshraničního využívání prostředků pro 
elektronickou identifikaci, které se v 
členských státech používají pro přístup 
alespoň k veřejným službám. Toto nařízení 
nemá zasahovat do systémů správy 
elektronické identity a souvisejících 
infrastruktur zřízených v členských státech, 
ale jeho účelem je pouze zavedení různých 
úrovní bezpečnosti, jímž bude zaručena 
existence minimálního společného 
základu požadavků kladených na 
bezpečnost. Toto nařízení má zajistit, aby u 
přístupu k přeshraničním internetovým 
službám poskytovaným členskými státy 
byla možná bezpečná elektronická 
identifikace a autentizace.

Or. fr
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Odůvodnění

Zatímco v oblasti důvěryhodných služeb již společný základ požadavků kladených na 
bezpečnost existuje, v oblasti elektronické identifikace zatím Komise žádné ustanovení 
nepředložila. Navrhovatelka se domnívá, že zavedení různých úrovní bezpečnosti – a tím 
současně i minimální úrovně bezpečnosti - představuje nezbytný předpoklad pro uplatnění 
zásady vzájemného uznávání a zcela jistě přispěje ke zvýšení úrovně ochrany v digitálním 
prostředí.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V nařízení je nutno stanovit určité 
podmínky, pokud jde o to, které prostředky 
pro elektronickou identifikaci musí být 
přijímány, a způsob oznamování systémů. 
Tyto podmínky by měly členským státům 
pomoci při budování nezbytné vzájemné 
důvěry v systémy elektronické identifikace 
a při vzájemném uznávání a přijímání 
prostředků pro elektronickou identifikaci 
spadajících do jejich oznámených systémů. 
Zásada vzájemného uznávání a přijímání 
by se měla použít v případě, splní-li 
oznamující členský stát podmínky pro 
oznámení a bylo-li oznámení zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie. Přístup 
k těmto internetovým službám a jejich 
skutečné poskytnutí žadateli by však mělo 
úzce souviset s právem na obdržení 
takovýchto služeb za podmínek 
stanovených ve vnitrostátních právních 
předpisech.

(13) V nařízení je nutno stanovit určité 
podmínky, pokud jde o to, které prostředky 
pro elektronickou identifikaci musí být 
přijímány, a způsob oznamování systémů. 
Tyto podmínky by měly členským státům 
pomoci při budování nezbytné vzájemné 
důvěry v systémy elektronické identifikace 
a při vzájemném uznávání a přijímání 
prostředků pro elektronickou identifikaci 
spadajících do jejich oznámených systémů. 
Zásada vzájemného uznávání a přijímání 
by se měla použít v případě, splní-li 
oznamující členský stát podmínky pro 
oznámení a bylo-li oznámení zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie, 
přičemž musí obsahovat zejména popis 
oznámeného systému elektronické 
identifikace a informace týkající se 
jednotlivých úrovní bezpečnosti. Přístup k 
těmto internetovým službám a jejich 
skutečné poskytnutí žadateli by však mělo 
úzce souviset s právem na obdržení 
takovýchto služeb za podmínek 
stanovených ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco v oblasti důvěryhodných služeb již společný základ požadavků kladených na 
bezpečnost existuje, v oblasti elektronické identifikace zatím Komise žádné ustanovení 
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nepředložila. Navrhovatelka se domnívá, že zavedení různých úrovní bezpečnosti – a tím 
současně i minimální úrovně bezpečnosti - představuje nezbytný předpoklad pro uplatnění 
zásady vzájemného uznávání a zcela jistě přispěje ke zvýšení úrovně ochrany v digitálním 
prostředí.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem poskytování náležitých 
informací dotčeným stranám v případě 
narušení bezpečnosti nebo ztráty integrity 
je nezbytné oznamování narušení 
bezpečnosti a posuzování bezpečnostních 
rizik.

(29) Za účelem poskytování náležitých 
informací dotčeným stranám v případě 
narušení bezpečnosti nebo ztráty integrity 
je nezbytné, aby poskytovatelé 
důvěryhodných služeb oznamovali 
příslušným orgánům dohledu narušení 
bezpečnosti a posuzování bezpečnostních 
rizik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39 a) Za účelem zvýšení důvěry uživatelů 
v digitálním prostředí a lepšího rozlišení 
kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb, kteří dodržují 
požadavky stanovené tímto nařízením, by 
měla být zavedena kvalifikovaná 
„evropská značka důvěry“ .

Or. fr

Odůvodnění

Cílem zavedení této značky důvěry, o něž požádal Evropský parlament již ve svém usnesení ze 
dne 26. října 2012 k dokončení jednotného digitálního trhu, je posílit prostřednictvím snadno 
rozpoznatelného evropského označení důvěru uživatelů v digitálním prostředí. 
Kvalifikovaným poskytovatelům důvěryhodných služeb, kteří dodržují podmínky uvedené 
zejména v článku 19, by mělo být umožněno užívat toto označení a získat tak v rámci 
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elektronického obchodování přidanou hodnotu, což je ostatně v souladu s cílem týkajícím se 
zvyšování úrovně bezpečnosti důvěryhodných internetových služeb.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40 a) Vytváření elektronického podpisu 
na dálku, jehož rámec řídí poskytovatel 
důvěryhodných služeb jménem 
podepisující osoby, přináší mnohé 
ekonomické výhody, a proto by mělo být 
rozvíjeno.  Aby však bylo zajištěno, že tyto 
elektronické podpisy budou z právního 
hlediska uznávány stejně jako 
elektronické podpisy, které jsou vytvářeny 
v rámci řízeném výlučně uživatelem, 
poskytovatelé nabízející služby podpisu na 
dálku musí uplatňovat zvláštní postupy 
pro zajištění bezpečnosti v oblasti řízení 
a správy a používat důvěryhodné systémy 
a produkty zahrnující zejména 
zabezpečené kanály pro elektronickou 
komunikaci, s cílem zajistit důvěryhodnost 
rámce, v němž jsou elektronické podpisy 
vytvářeny, a zaručit, že tento rámec byl 
použit pod výlučnou kontrolou 
podepisující osoby. V případě 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
vytvořeného pomocí prostředku pro 
vytváření elektronického podpisu na 
dálku se použijí požadavky stanovené 
v tomto nařízení, které jsou použitelné na 
kvalifikované poskytovatele 
důvěryhodných služeb. 

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka si je vědoma toho, že podpis na dálku je službou, která je sice spojena 
s většími riziky než ostatní služby, avšak současně přináší uživateli určité výhody a měla by 
být rozvíjena, a proto zastává názor, že je na místě tuto službu výslovně uvést, aby bylo 
zajištěno, že se audity spojené s dohledem soustředí na zranitelná místa, která jsou pro tento 
druh podpisu typická.
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
elektronickou identifikaci a důvěryhodné 
elektronické služby pro elektronické 
transakce za účelem zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu.

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
elektronickou identifikaci a důvěryhodné 
služby pro elektronické transakce za 
účelem zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu, zaručení vysoké úrovně 
bezpečnosti prostředků pro identifikaci 
a důvěryhodných služeb a posílení důvěry 
občanů v digitálním prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Článek 3 odst. 12 se zabývá důvěryhodnými službami, nikoliv důvěryhodnými elektronickými 
službami.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení zajišťuje, aby se 
důvěryhodné služby a produkty, které
vyhovují tomuto nařízení, mohly volně 
pohybovat na vnitřním trhu.

4. netýká se českého znění

Or. fr

Odůvodnění

V článku 3 jsou definovány „důvěryhodné služby“ a „produkty“ (viz rovněž znění článku 4).

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na 
elektronickou identifikaci zajišťovanou 
členskými státy, jejich jménem nebo v 
rámci jejich odpovědnosti a poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými v Unii.

1. Toto nařízení se vztahuje na 
elektronickou identifikaci, kterou za 
podmínek oznamování stanovených 
v článku 6 poskytují členské státy nebo 
poskytovatelé důvěryhodných služeb
jménem členských států a v rámci jejich 
odpovědnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že pokud jde o elektronickou identifikaci, působnost tohoto 
nařízení se v souladu s článkem 6 vztahuje na poskytovatele služeb pouze za předpokladu, že 
jejich služby elektronické identifikace spadají do odpovědnosti členských států nebo jsou 
prováděny jejich jménem. Poskytovatelé služeb mohou totiž nabízet služby elektronické 
identifikace, které nemají být oznámeny státem, a na tyto služby se tedy nařízení nemůže 
vztahovat.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na 
poskytování důvěryhodných 
elektronických služeb na základě 
dobrovolných dohod podle soukromého 
práva.

2. Toto nařízení se vztahuje na 
kvalifikované i nekvalifikované 
poskytovatele  důvěryhodných služeb 
usazené v Unii. Nevztahuje se naopak na 
poskytování důvěryhodných 
elektronických služeb na základě 
dobrovolných dohod podle soukromého 
práva.

Or. fr

Odůvodnění

Toto upřesnění, které se týká čl. 2 odst. 1, nesmí vyloučit z působnosti nařízení poskytovatele 
služeb.
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Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) umožňuje identifikaci podepisující 
osoby;

(b) umožňuje zaručit právoplatnou 
totožnost podepisující osoby;

Or. fr

Odůvodnění

Výraz „identifikace“ může být matoucí, pokud je použit v souvislosti s elektronickou 
identifikací. Je tedy namístě použít přesnější definici elektronického podpisu, která odkazuje 
na část kapitoly III návrhu nařízení, nazvanou „důvěryhodné služby“.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) byla vytvořena pomocí dat pro 
vytváření elektronické značky, která může 
označující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít k vytvoření 
elektronické značky pod svou kontrolou, a

c) byla vytvořena pomocí prostředků pro 
vytváření elektronické značky, které může 
označující osoba použít k vytvoření 
elektronické značky pod svou kontrolou, a

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka považuje toto znění za vhodnější s ohledem na znění článků 22 a 23. Výraz 
„s vysokou úrovní spolehlivosti“ postrádá z právního hlediska smysl. 

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „kvalifikovaným elektronickým 
podpisem“ zaručený elektronický podpis, 
který je vytvořen kvalifikovaným 
prostředkem pro vytváření elektronického 

8) „kvalifikovaným elektronickým 
podpisem“ zaručený elektronický podpis, 
který je vytvořen kvalifikovaným 
prostředkem pro vytváření elektronického 
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podpisu a který je založen na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronické 
podpisy;

podpisu a který je založen na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronické 
podpisy vydaném kvalifikovaným 
poskytovatelem důvěryhodných služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „označující osobou“ právnická osoba, 
která vytváří elektronickou značku;

19) „označující osobou“ fyzická či
právnická osoba, která vytváří 
elektronickou značku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 21 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) byla vytvořena pomocí dat pro 
vytváření elektronické značky, která může 
označující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít k vytvoření 
elektronické značky pod svou kontrolou, a

(c) byla vytvořena pomocí prostředků pro 
vytváření elektronické značky, které může 
označující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít k vytvoření 
elektronické značky pod svou kontrolou, a

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka považuje toto znění za vhodnější s ohledem na znění článků 22 a 23.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „kvalifikovanou elektronickou 
značkou“ zaručená elektronická značka, 
která je vytvořena pomocí kvalifikovaného 
prostředku pro vytváření elektronické 
značky a která je založena na 
kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronickou značku;

22) „kvalifikovanou elektronickou 
značkou“ zaručená elektronická značka, 
která je vytvořena pomocí kvalifikovaného 
prostředku pro vytváření elektronické 
značky a která je založena na 
kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronickou značku vydaném 
kvalifikovaným poskytovatelem 
důvěryhodných služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28) „elektronickým doručováním“ služba, 
která umožňuje přenášet data 
elektronickými prostředky a poskytuje 
důkazy týkající se zpracování přenášených 
dat, včetně dokladu o odeslání nebo přijetí 
dat, a která chrání přenášená data před 
rizikem ztráty, zcizení, poškození nebo 
neoprávněných změn;

28) netýká se českého znění

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se, že zvolený francouzský překlad není nejvhodnější. Navrhovatelka si tedy přeje, aby 
bylo ve všech případech, v nichž to bude možné, slovo „fourniture“ nahrazeno slovem 
„prestation“.

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Článek 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné uznávání a přijímání Vzájemné uznávání
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Or. fr

Odůvodnění

Uznávání a přijímání jsou dva samostatné právní pojmy, které mají různé právní a hmotné 
účinky. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci procesu elektronické identifikace jsou používány 
citlivé údaje, se navrhovatelka domnívá, že oba tyto pojmy by neměly být systematicky 
užívány společně. Pozměňovací návrh se týká všech případů, v nichž se vyskytuje slovo 
„přijímání“ nebo „přijímán“.   

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo správní praxe pro přístup ke 
službě na internetu vyžaduje elektronická 
identifikace s použitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci a autentizace, je 
pro účely přístupu k této službě uznán 
a přijímán jakýkoli prostředek pro 
elektronickou identifikaci vydaný v jiném 
členském státě spadající do systému 
uvedeného v seznamu, který Komise 
zveřejní postupem podle článku 7.

Pokud se podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo správní praxe pro přístup ke 
službě na internetu vyžaduje elektronická 
identifikace s použitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci a autentizace, je 
pro účely přístupu k této službě uznán 
a přijímán jakýkoli prostředek pro 
elektronickou identifikaci vydaný v jiném 
členském státě spadající do systému 
uvedeného v seznamu, který Komise 
zveřejní postupem podle článku 7 a který 
má stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti, 
než jaká se požaduje pro zajištění přístupu 
ke službě.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka se domnívá, že by mělo být do nařízení začleněno více výslovných odkazů na 
různé úrovně bezpečnosti, přičemž by měla být zavedena povinnost přiřadit k určitému 
prostředku pro elektronickou identifikaci odpovídající úroveň bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti autentizace na 

(d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti autentizace na 
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internetu, a to kdykoli a bezplatně, takže 
strana spoléhající se na autentizaci může 
ověřit platnost osobních identifikačních 
údajů, které obdržela v elektronické 
podobě. Členské státy nesmí spoléhajícím 
se stranám, které nejsou usazeny na jejich 
území a které chtějí provést takovouto 
autentizaci, ukládat zvláštní technické 
požadavky. Je-li narušena nebo částečně 
ohrožena bezpečnost oznámeného systému 
identifikace nebo možnosti autentizace, 
členské státy neprodleně pozastaví platnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace či dotčených 
ohrožených součástí nebo je zruší 
a v souladu s článkem 7 vyrozumí ostatní 
členské státy a Komisi;

internetu, a to kdykoli a za cenu, která 
nepřekročí pořizovací náklady, takže 
strana spoléhající se na autentizaci může 
ověřit platnost osobních identifikačních 
údajů, které obdržela v elektronické 
podobě. Členské státy nesmí spoléhajícím 
se stranám, které nejsou usazeny na jejich 
území a které chtějí provést takovouto 
autentizaci, ukládat zvláštní technické 
požadavky. Je-li narušena nebo částečně 
ohrožena bezpečnost oznámeného systému 
identifikace nebo možnosti autentizace, 
členské státy neprodleně pozastaví platnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace či dotčených 
ohrožených součástí nebo je zruší 
a v souladu s článkem 7 vyrozumí ostatní 
členské státy a Komisi;

Or. fr

Odůvodnění

Podle mínění navrhovatelky by bezplatné poskytování bránilo rozvoji autentizačních projektů. 

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) možnost autentizace uvedenou v 
písmenu d).

ii) podmínky autentizace uvedené v 
písmenu d).

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) popis oznámeného systému 
elektronické identifikace;

(a) popis oznámeného systému 
elektronické identifikace a zejména
informace týkající se jednotlivých úrovní 
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bezpečnosti;

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco v oblasti důvěryhodných služeb již společný základ požadavků kladených na 
bezpečnost existuje, v oblasti elektronické identifikace zatím Komise žádné ustanovení 
nepředložila. Navrhovatelka se domnívá, že zavedení různých úrovní bezpečnosti – a tím 
současně i minimální úrovně bezpečnosti - představuje nezbytný předpoklad pro uplatnění 
zásady vzájemného uznávání a zcela jistě přispěje ke zvýšení úrovně ochrany v digitálním 
prostředí.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 7– odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) informace o tom, kdo spravuje evidenci
jednoznačných osobních identifikačních 
údajů;

(c) informace o tom, kdo nese odpovědnost 
za správu evidence jednoznačných 
osobních identifikačních údajů;

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka je toho názoru, že by si členské státy měly navzájem sdělovat pouze informace 
týkající se osob odpovědných za správu evidence jednoznačných osobních identifikačních 
údajů, čímž se zamezí příliš rozsáhlému předávání údajů, které nemají zásadní význam.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) popis možnosti autentizace; (d) popis podmínek autentizace a zejména 
minimálních požadovaných úrovní 
bezpečnosti;

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco v oblasti důvěryhodných služeb již společný základ požadavků kladených na 
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bezpečnost existuje, v oblasti elektronické identifikace zatím Komise žádné ustanovení 
nepředložila. Navrhovatelka se domnívá, že zavedení různých úrovní bezpečnosti – a tím 
současně i minimální úrovně bezpečnosti - představuje nezbytný předpoklad pro uplatnění 
zásady vzájemného uznávání a zcela jistě přispěje ke zvýšení úrovně ochrany v digitálním 
prostředí.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obdrží-li Komise oznámení po uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 2, seznam 
pozmění do tří měsíců.

3. Obdrží-li Komise oznámení po uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 2, seznam 
pozmění do jednoho měsíce.

Or. fr

Odůvodnění

Lhůta, kterou navrhla Komise, se nejeví jako odůvodněná.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy oznamování uvedeného 
v odstavcích 1 a 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 39 odst. 2.

4. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy oznamování uvedeného 
v odstavcích 1 a 3 a úrovně bezpečnosti 
uvedené v odstavci 1 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 39 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco v oblasti důvěryhodných služeb již společný základ požadavků kladených na 
bezpečnost existuje, v oblasti elektronické identifikace zatím Komise žádné ustanovení 
nepředložila. Navrhovatelka se domnívá, že zavedení různých úrovní bezpečnosti – a tím 
současně i minimální úrovně bezpečnosti - představuje nezbytný předpoklad pro uplatnění 
zásady vzájemného uznávání a zcela jistě přispěje ke zvýšení úrovně ochrany v digitálním 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost Odpovědnost kvalifikovaných 
poskytovatelů důvěryhodných služeb

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka se domnívá, že režim odpovědnosti by měl v souladu se směrnicí 1999/93/ES 
zahrnovat pouze kvalifikované poskytovatele důvěryhodných služeb. Na nekvalifikované 
poskytovatele služeb by se pak měl vztahovat obecný režim občanskoprávní a smluvní 
odpovědnosti, který je definován vnitrostátním právem jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel důvěryhodných služeb 
odpovídá za přímou škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě nesplněním 
povinností stanovených v čl. 15 odst. 1, 
ledaže poskytovatel důvěryhodné služby 
může prokázat, že nejednal z nedbalosti.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka se domnívá, že režim odpovědnosti by měl v souladu se směrnicí 1999/93/ES 
zahrnovat pouze kvalifikované poskytovatele důvěryhodných služeb. Na nekvalifikované 
poskytovatele služeb by se pak měl vztahovat obecný režim občanskoprávní a smluvní 
odpovědnosti, který je definován vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb odpovídá za přímou 
škodu způsobenou fyzické nebo právnické 
osobě nedodržením požadavků 
stanovených v tomto nařízení, zejména v 
článku 19, ledaže kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodné služby může 
prokázat, že nejednal z nedbalosti.

2. Kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb odpovídá za škodu 
způsobenou fyzické nebo právnické osobě 
nedodržením požadavků stanovených v 
tomto nařízení, zejména v článku 19, 
ledaže kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodné služby může prokázat, že 
jednal s náležitou péčí. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Vznikne-li v důsledku nedodržení 
požadavků stanovených v článku 19 
škoda, kterou lze přičíst kvalifikovanému 
poskytovateli důvěryhodných služeb, 
příslušným soudem je soud státu, v němž 
škoda vznikla, a použitelným právem je 
právo tohoto státu.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka si přeje upřesnit použitelné právo.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Článek 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb ze 
třetích zemí

Kvalifikovaní poskytovatelé
důvěryhodných služeb ze třetích zemí

Or. fr
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento článek obsahuje pouze ustanovení týkající se kvalifikovaných 
poskytovatelů důvěryhodných služeb, měl by být změněn jeho název.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikované důvěryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými ve třetí 
zemi se přijímají jako kvalifikované 
důvěryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytované kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území Unie, pokud jsou 
kvalifikované důvěryhodné služby nebo 
kvalifikované certifikáty pocházející ze 
třetí země uznány na základě dohody mezi 
Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi v souladu s článkem 218 
SFEU.

1. Kvalifikované důvěryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými ve třetí 
zemi se přijímají jako kvalifikované 
důvěryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytované kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území Unie:

(a) pokud jsou kvalifikované důvěryhodné 
služby nebo kvalifikované certifikáty 
pocházející ze třetí země uznány na 
základě dohody mezi Unií a třetími 
zeměmi nebo mezinárodními organizacemi 
v souladu s článkem 218 SFEU;

(b) pod podmínkou, že kvalifikované 
důvěryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty vydané kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
působícími v Unii budou v souladu se 
zásadou reciprocity uznány třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. fr

Odůvodnění

Ve snaze zabránit penalizaci podniků, které budou plnit požadavky Evropské unie v oblasti 
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bezpečnosti, zastává navrhovatelka názor, že článek 10 by měl obsahovat odkaz na zásadu 
reciprocity v souvislosti s uznáváním kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S odkazem na odstavec 1 tyto dohody 
zajistí, aby byly požadavky vztahující se na 
kvalifikované důvěryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými na území 
Unie dodržovány poskytovateli 
důvěryhodných služeb ve třetích zemích 
nebo mezinárodními organizacemi, 
zejména co se týká ochrany osobních 
údajů, bezpečnosti a dohledu.

2. S odkazem na odstavec 1 tyto dohody 
zajistí, aby byly požadavky vztahující se na 
kvalifikované důvěryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými na území 
Unie dodržovány poskytovateli 
důvěryhodných služeb ve třetích zemích 
nebo mezinárodními organizacemi, 
zejména co se týká bezpečnosti
poskytovaných důvěryhodných služeb 
a dohledu nad kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb.

Dotyčná třetí země zajistí odpovídající 
ochranu osobních údajů podle čl. 25 
odst. 2 směrnice 95/46/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka si přeje odkázat na ustanovení evropských právních předpisů o ochraně 
osobních údajů, v němž je upřesněno, že odpovídající úroveň ochrany poskytovaná třetí zemí 
se posoudí s ohledem na všechny okolnosti související s předáním nebo předáváním údajů.

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytované důvěryhodné služby a 
konečné uživatelské produkty používané 
při poskytování těchto služeb jsou pokud 
možno dostupné pro osoby se zdravotním 
postižením.

Poskytované důvěryhodné služby a 
konečné uživatelské produkty používané 
při poskytování těchto služeb jsou 
dostupné pro osoby se zdravotním 
postižením, jak stanoví právo Unie.
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Or. fr

Odůvodnění

Komise nedávno zveřejnila návrh směrnice týkající se dostupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením, a poté, co bude tato směrnice přijata, by na ni toto nařízení mělo odkazovat. 

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 13– odst. 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) statistické údaje o trhu a o využívání 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
včetně informací o kvalifikovaných 
poskytovatelích důvěryhodných služeb, 
kvalifikovaných důvěryhodných službách, 
které poskytují, produktech, které 
používají, a obecného popisu jejich 
zákazníků.

(c) statistické údaje o trhu a o využívání 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka se domnívá, že tyto informace nejsou podstatné, a proto by neměly být do 
nařízení začleněny.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Dohled nad poskytovateli důvěryhodných 

služeb
Aby mohly orgány dohledu vykonávat 
svou činnost stanovenou v čl. 13 odst. 2 
písm. a), poskytovatelé důvěryhodných 
služeb oznámí orgánu dohledu svůj záměr 
začít poskytovat kvalifikovanou 
důvěryhodnou službu a seznámí jej 
s technickými a organizačními 
opatřeními, která přijali za účelem řízení 
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rizik ohrožujících bezpečnost 
důvěryhodných služeb, které poskytují 
v souladu s čl. 15 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka si přeje začlenit tento nový článek, který by mohl usnadnit kontrolní činnost, 
která přísluší orgánům dohledu ve vztahu k poskytovatelům důvěryhodných služeb (rozumí se 
nekvalifikovaným poskytovatelům důvěryhodných služeb) a zaručit minimální úroveň právní 
platnosti u nekvalifikovaných důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb oznámí orgánu 
dohledu svůj záměr zahájit poskytování 
kvalifikované důvěryhodné služby a 
předloží orgánu dohledu zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, jak je stanoveno 
v čl. 16 odst. 1. Kvalifikovaní 
poskytovatelé důvěryhodných služeb 
mohou zahájit poskytování kvalifikované 
důvěryhodné služby poté, co orgánu 
dohledu předložili oznámení a zprávu 
o bezpečnostním auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb oznámí orgánu 
dohledu svůj záměr zahájit poskytování 
kvalifikované důvěryhodné služby a 
předloží orgánu dohledu zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, jak je stanoveno 
v čl. 16 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění
Skutečnost, že informace byly předány orgánu dohledu, v žádném případě neznamená, že 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných služeb splnil požadavky, které jsou na něj kladeny. 
Proto se navrhovatelka domnívá, že povolení k zahájení poskytování kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb a zapsání do důvěryhodného seznamu musí být kvalifikovaným 
poskytovatelům důvěryhodných služeb udělováno až poté, co obdrží souhlas ze strany orgánu 
dohledu.
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Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po předložení příslušných dokumentů 
orgánu dohledu podle odstavce 1 jsou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb zařazeni na 
důvěryhodné seznamy uvedené 
v článku 18, které udávají, že bylo podáno 
oznámení.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Skutečnost, že informace byly předány orgánu dohledu, v žádném případě neznamená, že 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných služeb splnil požadavky, které jsou na něj kladeny. 
Proto se navrhovatelka domnívá, že povolení k zahájení poskytování kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb a zapsání do důvěryhodného seznamu musí být kvalifikovaným 
poskytovatelům důvěryhodných služeb udělováno až poté, co obdrží souhlas ze strany orgánu 
dohledu. 

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu ověří, zda kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytuje, splňují požadavky nařízení.

Orgán dohledu ověří, zda kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytuje, splňují požadavky nařízení, a to 
do jednoho měsíce od oznámení
uvedeného v čl. 17 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že poskytování kvalifikovaných důvěryhodných služeb bude moci být nadále 
zahajováno až na základě výslovného souhlasu orgánu dohledu, zastává navrhovatelka názor, 
že by měla být stanovena lhůta pro poskytnutí odpovědi ze strany tohoto orgánu. 
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Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu uvede stav kvalifikace 
kvalifikovaných poskytovatelů služeb 
a kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které poskytují, v důvěryhodných 
seznamech po kladném závěru ověření, a 
to nejpozději do jednoho měsíce od 
oznámení podle odstavce 1.

Orgán dohledu uvede bez zbytečného 
prodlení stav kvalifikace kvalifikovaných 
poskytovatelů služeb a kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb, které poskytují, 
v důvěryhodných seznamech po kladném 
závěru ověření.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že poskytování kvalifikovaných důvěryhodných služeb bude moci být nadále 
zahajováno až na základě ověření zprávy o auditu, lhůta pro sdělení výsledku by neměla být 
bezdůvodně dlouhá.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o vymezení 
informací uvedených v odstavci 1.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Prováděcí akt je pro definování informací týkajících se kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb vhodnější než akt v přenesené pravomoci.  

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy oznamování uvedeného 
v odstavcích 1 a 4 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 39 odst. 2.

6. Komise může stanovit informace 
uvedené v odstavci 1 a okolnosti, formáty 
a postupy oznamování uvedeného v 
odstavcích 1 a 4 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 39 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Prováděcí akt je pro definování informací týkajících se kvalifikovaných poskytovatelů
důvěryhodných služeb vhodnější než akt v přenesené pravomoci.  

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Služba kvalifikované evropské značky 

důvěry
1. Službu kvalifikované evropské značky 
důvěry mohou využívat kvalifikovaní 
poskytovatelé důvěryhodných služeb při 
prezentaci a inzerování svých 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které splňují požadavky stanovené v tomto 
nařízení.
2. Použitím služby kvalifikované evropské 
značky důvěry uvedené v odstavci 1 
přijímají kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb odpovědnost za 
soulad služeb se všemi použitelnými 
požadavky stanovenými v tomto nařízení.
3. Komise stanoví prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní povinná kritéria 
týkající se prezentace, obsahu, rozsahu 
a pojetí kvalifikované evropské značky 
důvěry. Uvedené prováděcí akty se 
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přijmou v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem zavedení této značky důvěry, o něž požádal Evropský parlament již ve svém usnesení ze 
dne 26. října 2012 k dokončení jednotného digitálního trhu, je posílit prostřednictvím snadno 
rozpoznatelného evropského označení důvěru uživatelů v digitálním prostředí. 
Kvalifikovaným poskytovatelům důvěryhodných služeb, kteří dodržují podmínky uvedené 
zejména v článku 19, by mělo být umožněno užívat toto označení a získat tak v rámci 
elektronického obchodování přidanou hodnotu, což je ostatně v souladu s cílem týkajícím se 
zvyšování úrovně bezpečnosti důvěryhodných internetových služeb.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Elektronickým podpisům nesmí být 
upírány právní účinky a nesmí být 
odmítány jako důkazy v soudním řízení 
pouze z toho důvodu, že mají
elektronickou podobu.

1. Elektronické podpisy mají právní 
účinky a mohou být přijaty jako důkazy 
v soudním řízení, neboť kvalifikované 
elektronické podpisy mají vyšší úroveň 
bezpečnosti než ostatní druhy 
elektronických podpisů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyžaduje-li se u elektronického podpisu 
nižší záruka bezpečnosti než kvalifikovaný 
elektronický podpis, zejména požaduje-li 
jej členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
uznávány a přijímány všechny elektronické 
podpisy poskytující přinejmenším stejnou 

4. Vyžaduje-li se u elektronického podpisu 
nižší bezpečnost než kvalifikovaný 
elektronický podpis, zejména požaduje-li 
jej členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
uznávány a přijímány všechny elektronické 
podpisy poskytující přinejmenším stejnou 
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záruku bezpečnosti. záruku bezpečnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Slovo „záruka“ nepřináší v textu žádnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy nesmí v případě 
přeshraničního přístupu k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru vyžadovat elektronický podpis s 
vyšší zárukou bezpečnosti než 
kvalifikovaný elektronický podpis.

5. Členské státy nesmí v případě 
přeshraničního přístupu k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru vyžadovat elektronický podpis s 
vyšší bezpečností než kvalifikovaný 
elektronický podpis.

Or. fr

Odůvodnění

Slovo „záruka“ nepřináší v textu žádnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o stanovení 
různých úrovní bezpečnosti 
elektronického podpisu uvedených 
v odstavci 4.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že různé úrovně bezpečnosti elektronického podpisu představují jádro 
celého nařízení, navrhovatelka nepovažuje za vhodné, aby byl tento bod stanoven 
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prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyžaduje-li se u elektronické značky 
nižší záruka bezpečnosti než kvalifikovaná 
elektronická značka, zejména vyžaduje-li ji 
členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
přijímány všechny elektronické značky 
poskytující přinejmenším stejnou záruku 
bezpečnosti.

4. Vyžaduje-li se u elektronické značky 
nižší bezpečnost než kvalifikovaná 
elektronická značka, zejména vyžaduje-li ji 
členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
přijímány všechny elektronické značky 
poskytující přinejmenším stejnou záruku 
bezpečnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Slovo „záruka“ nepřináší v textu žádnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy nesmí pro přístup 
k internetové službě nabízené subjektem 
z veřejného sektoru vyžadovat 
elektronickou značku s vyšší zárukou 
bezpečnosti než kvalifikovaná elektronická 
značka.

5. Členské státy nesmí pro přístup 
k internetové službě nabízené subjektem 
z veřejného sektoru vyžadovat 
elektronickou značku s vyšší bezpečností 
než kvalifikovaná elektronická značka.

Or. fr

Odůvodnění

Slovo „záruka“ nepřináší v textu žádnou přidanou hodnotu.
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Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o stanovení 
různých úrovní záruky bezpečnosti 
elektronických značek, jak je uvedeno v 
odstavci 4.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že různé úrovně bezpečnosti elektronických značek představují jádro celého 
nařízení, navrhovatelka nepovažuje za vhodné, aby byl tento bod stanoven prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o upřesnění 
mechanismů pro odesílání nebo přijímání 
dat prostřednictvím elektronického 
doručování, které se používají za účelem 
posílení interoperability mezi službami 
elektronického doručování.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
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pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 13 
odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 5, čl. 18 
odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 odst. 4, čl. 23 
odst. 3, čl. 25 odst. 2, čl. 27 odst. 2, čl. 28 
odst. 6, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, 
článku 31, čl. 35 odst. 3 a čl. 37 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 13 
odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 5, čl. 21 
odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 2, čl. 27 
odst. 2, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, 
článku 31 a čl. 37 odst. 3 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 
odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 
odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 
odst. 4, čl. 23 odst. 2, čl. 25 odst. 2, čl. 27 
odst. 2, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 4, čl. 30 
odst. 2, článku 31, čl. 35 odst. 3 a čl. 37 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3. Přenesení pravomoci podle čl. 8 odst. 3, 
čl. 13 odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 5, 
čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 2, 
čl. 27 odst. 2, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, 
článku 31 a čl. 37 odst. 3 mohou kdykoliv 
Evropský parlament nebo Rada zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 15 odst. 5, 
čl. 16 odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 20 odst. 6,

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 15 odst. 5, 
čl. 16 odst. 5, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 
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čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 2, 
čl. 27 odst. 2, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 4, 
čl. 30 odst. 2, článku 31, čl. 35 odst. 3 a 
čl. 37 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

čl. 25 odst. 2, čl. 27 odst. 2, čl. 29 odst. 4, 
čl. 30 odst. 2, článku 31 a čl. 37 odst. 3 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě zprávy o uplatňování tohoto 
nařízení. První zprávu předloží nejpozději 
do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Každé čtyři roky pak podává 
následné zprávy.

(1) Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o uplatňování 
tohoto nařízení. První zprávu předloží 
nejpozději do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Každé čtyři roky pak 
podává následné zprávy.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na nové prvky zavedené tímto nařízením a na přímou použitelnost tohoto nařízení 
ve vnitrostátním právu členských států zastává navrhovatelka názor, že první zpráva by měla 
být předložena nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1 a) Podle této zprávy musí být možné 
určit, zda je namístě změnit působnost 
tohoto nařízení s ohledem na vývoj 
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technologií, trhu a právních podmínek 
v členských státech a s ohledem na 
mezinárodní situaci, a obecně musí být 
v této zprávě uvedeno, zda nařízení 
umožnilo dosažení cílů, které byly 
vymezeny za účelem posílení ovzduší 
důvěry v digitálním prostředí. Zpráva 
musí zejména obsahovat hodnocení 
týkající se provádění článků 13, 16 a 19. 
Zpráva může být případně doplněna 
legislativními návrhy.

Or. fr


