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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczy wzajemnego uznania, z jednej strony 
zgłoszonych systemów identyfikacji elektronicznej, a z drugiej – elektronicznych usług 
zaufania. 

Ma on na celu uzupełnienie istniejących ram ustawodawczych, a zwłaszcza zapewnienie 
kompletnych ram transnarodowych i międzysektorowych dla transakcji elektronicznych, 
oferujących pewność prawa i niezawodny poziom bezpieczeństwa. Wniosek ten wpisuje się 
także w ramy Aktu o jednolitym rynku I i stanowi jako taki jedno z dwunastu kluczowych 
działań mających na celu wspieranie wzrostu i wzmocnienie zaufania do jednolitego rynku.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie przedstawić poniższe uwagi.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podtrzymuje propozycję tekstu Komisji i wybór 
formy rozporządzenia, a nie dyrektywy, gdyż dyrektywa 99/93/WE dotycząca jedynie 
podpisów elektronicznych nie przyniosła spodziewanych efektów. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zgadza się z ogólnymi założeniami wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, który ma na celu uzupełnienie uregulowań w zakresie 
jednolitego rynku europejskich zasobów cyfrowych. W tym względzie tekst wzmacnia w 
znaczący sposób pewność prawa w zakresie usług zaufania, co stanowi niezbędny warunek 
zwiększenia ilości transakcji elektronicznych, a w szczególności transgranicznych transakcji 
elektronicznych. 

Tekst przyniesie korzyści nie tylko administracjom krajowym, ze względu na rozwój e-
administracji, ale także przedsiębiorstwom, ze względu na np. większe możliwości dostępu do 
procedur zamówień publicznych online, jak również osobom indywidualnym, które nie będą 
już potrzebowały przemieszczać się i ponosić kosztów np. w celu zapisania się na uniwersytet 
oddalony od ich miejsca zamieszkania.

Świadoma faktu, że istnieje duże zapotrzebowanie na usługi zaufania i że w najbliższym 
dziesięcioleciu czeka je jeszcze szybszy rozwój, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
podtrzymuje stanowisko neutralności technologicznej leżącej u podstaw tego tekście.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie jednak przypomnieć, że problematyka 
tożsamości cyfrowej jest złożona. O ile konieczne jest podejście sprzyjające narodowym 
interoperatywnym tożsamościom cyfrowym, nie może ono być ze szkodą dla wymogów 
bezpieczeństwa dotyczących systemów informatycznych ani ze szkodą dla podstawowych 
zasad związanych z poszanowaniem i ochroną życia prywatnego – warunków wstępnych 
zwiększenia zaufania w środowisku cyfrowym.

Z tego właśnie względu sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie 
różnych poziomów bezpieczeństwa, bedących niezbędnym wstępem do zasady wzajemnego 
uznania. W ten sposób zostanie ustanowiony minimalny poziom bezpieczeństwa, który 
zwiększy bezpieczeństwo online.

Co do odpowiedzialności dostawców usług zaufania sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
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uważa, że musi ona spoczywać wyłacznie na dostawcach kwalifikowanych usług zaufania, 
analogicznie do dyrektywy 99/93/WE. 

Jeśli chodzi o nadzór, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje 
przepisy sekcji drugiej w trzecim rozdziale wniosku dotyczącego rozporządzenia. Niemniej 
jednak sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że aby ułatwić sprawowanie kontroli 
przez organ nadzorczy oraz aby zapewnić minimum spójności skutków prawnych 
niekwalifikowanych usług zaufania, należy wprowadzić dla dostawców niekwalifikowanych 
usług zaufania obowiązek zgłaszania zamiaru rozpoczęcia świadczenia usług zaufania. 

Ponieważ wniosek dotyczący rozporządzenia stawia dostawcom kwalifikowanych usług 
zaufania liczne wymagania dotyczące nadzoru i bezpieczeństwa, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej proponuje, w nowym artykule, stworzenie kwalifikowanego znaku zaufania 
„Unia Europejska”. Znak ten będzie mógł być używany przez dostawców kwalifikowanych 
usług zaufania w ramach prezentowania i reklamy swoich kwalifikowanych usług zaufania, 
które spełniają wymagania rozporządzenia. Narzędzie to pomoże uprawnionym dostawcom 
kwalifikowanych usług odróżnić się od konkurentów.

Ponadto uznając, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia jest za dużo aktów 
delegowanych, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przedstawia szereg propozycji 
służących ograniczeniu ich liczby.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jednym z celów niniejszego 
rozporządzenia jest zniesienie istniejących 
barier w transgranicznym stosowaniu 
środków identyfikacji elektronicznej 
stosowanych w państwach członkowskich 
w celu uzyskania dostępu przynajmniej do 
usług publicznych. Celem niniejszego 
rozporządzenia nie jest ingerowanie 
w systemy zarządzania tożsamością 
elektroniczną i w powiązane z nimi 
infrastruktury ustanowione w państwach 
członkowskich. Jego celem jest 
zagwarantowanie bezpiecznej identyfikacji 
elektronicznej i bezpiecznego 

(11) Jednym z celów niniejszego 
rozporządzenia jest zniesienie istniejących 
barier w transgranicznym stosowaniu 
środków identyfikacji elektronicznej 
stosowanych w państwach członkowskich 
w celu uzyskania dostępu przynajmniej do 
usług publicznych. Celem niniejszego 
rozporządzenia nie jest ingerowanie 
w systemy zarządzania tożsamością 
elektroniczną i w powiązane z nimi 
infrastruktury ustanowione w państwach 
członkowskich, niemniej jednak dąży ono 
do wprowadzenia różnych poziomów 
bezpieczeństwa, gwarantujących wspólny 
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elektronicznego uwierzytelniania do celów 
korzystania z transgranicznych usług 
online oferowanych przez państwa 
członkowskie.

minimalny zbiór wymagań 
bezpieczeństwa. Jego celem jest 
zagwarantowanie bezpiecznej identyfikacji 
elektronicznej i bezpiecznego 
elektronicznego uwierzytelniania do celów 
korzystania z transgranicznych usług 
online oferowanych przez państwa 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do usług zaufania, dla których istnieje wspólny zbiór wymagań 
bezpieczeństwa, Komisja nie opracowała podobnego zbioru dla identyfikacji elektronicznej. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wprowadzenie różnych poziomów 
bezpieczeństwa – w tym minimalnego poziomu bezpieczeństwa – jest niezbędnym wstępem do 
zasady wzajemnego uznawania i bezsprzecznie doprowadzi do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W rozporządzeniu należy ustanowić 
warunki dotyczące tego, które środki 
identyfikacji elektronicznej muszą być 
akceptowane i w jaki sposób należy 
zgłaszać systemy identyfikacji 
elektronicznej. Warunki te powinny pomóc 
państwom członkowskim w zbudowaniu 
niezbędnego wzajemnego zaufania do 
stosowanych przez nie systemów 
identyfikacji elektronicznej oraz we 
wzajemnym uznawaniu i akceptowaniu 
środków identyfikacji elektronicznej 
objętych zgłoszonymi systemami. Zasada 
wzajemnego uznawania i akceptacji 
powinna mieć zastosowanie, jeżeli 
zgłaszające państwo członkowskie spełniło 
warunki zgłaszania, a zgłoszenie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jednak dostęp do takich 
usług online i ich ostateczne udostępnienie 
wnioskodawcy powinny być ściśle 

(13) W rozporządzeniu należy ustanowić 
warunki dotyczące tego, które środki 
identyfikacji elektronicznej muszą być 
akceptowane i w jaki sposób należy 
zgłaszać systemy identyfikacji 
elektronicznej. Warunki te powinny pomóc 
państwom członkowskim w zbudowaniu 
niezbędnego wzajemnego zaufania do 
stosowanych przez nie systemów 
identyfikacji elektronicznej oraz we 
wzajemnym uznawaniu i akceptowaniu 
środków identyfikacji elektronicznej 
objętych zgłoszonymi systemami. Zasada 
wzajemnego uznawania i akceptacji 
powinna mieć zastosowanie, jeżeli 
zgłaszające państwo członkowskie spełniło 
warunki zgłaszania, a zgłoszenie, 
w szczególności zawierające opis 
zgłoszonego systemu identyfikacji 
elektronicznej oraz informacje dotyczące 
różnych poziomów bezpieczeństwa, zostało 
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powiązane z prawem do korzystania z 
takich usług na warunkach określonych w 
przepisach krajowych.

opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jednak dostęp do takich 
usług online i ich ostateczne udostępnienie 
wnioskodawcy powinny być ściśle 
powiązane z prawem do korzystania z 
takich usług na warunkach określonych w 
przepisach krajowych.

Or. fr

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do usług zaufania, dla których istnieje wspólny zbiór wymagań 
bezpieczeństwa, Komisja nie opracowała podobnego zbioru dla identyfikacji elektronicznej. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wprowadzenie różnych poziomów 
bezpieczeństwa – w tym minimalnego poziomu bezpieczeństwa – jest niezbędnym wstępem do 
zasady wzajemnego uznawania i bezsprzecznie doprowadzi do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zgłaszanie przypadków naruszenia 
bezpieczeństwa i przeprowadzanie ocen 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa ma 
zasadnicze znaczenie pod względem 
zapewnienia odpowiednich informacji 
zainteresowanym stronom w razie 
naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 
integralności.

(29) Zgłaszanie przez dostawców usług 
zaufania właściwym organom kontroli
przypadków naruszenia bezpieczeństwa 
i faktu dokonania oceny ryzyka w zakresie 
bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie 
pod względem zapewnienia odpowiednich 
informacji zainteresowanym stronom w 
razie naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 
integralności.

Or. fr

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W celu zwiększenia zaufania w 
internecie ze strony użytkowników 



PA\932172PL.doc 7/33 PE508.181v01-00

PL

i lepszego wyodrębnienia dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania, którzy 
przestrzegają wymogów zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu, powinien 
zostać stworzony europejski znak 
zaufania.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem powstania tego znaku zaufania, którego e Parlament Europejski domagał się już w 
rezolucji z dnia 29 października 2012 w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego, jest 
wzmocnienie zaufania użytkowników w internecie  poprzez stworzenie łatwego do 
zidentyfikowania europejskiego oznaczenia. Ponadto, zgodnie z celem podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa usług zaufania online, dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, którzy 
spełniają wymagania określone w szczególności w art. 19, powinni móc czerpac korzyści z 
tego oznaczenia oraz z wartości dodanej w e-handlu.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Składanie podpisu elektronicznego 
na odległość, w przypadku którego 
środowiskiem składania podpisu 
elektronicznego zarządza dostawca usług 
zaufania w imieniu osoby składającej 
podpis, będzie się rozwijać, gdyż wiąże się 
ono z licznymi korzyściami 
gospodarczymi. Jednakże w celu zadbania 
o to, by takie podpisy elektroniczne zostały 
prawnie uznane na równi z podpisami 
elektronicznymi składanymi w 
środowisku, nad którym całkowicie 
panuje użytkownik, dostawcy oferujący 
usługi składania podpisu elektronicznego 
muszą zastosować procedury 
bezpieczeństwa zarządzania i szczególne 
procedury administracyjne, używać 
niezawodnych systemów i produktów, w 
tym w szczególności bezpiecznych 
kanałów komunikacji elektronicznej, aby 
zagwarantować niezawodność środowiska 
składania podpisu elektronicznego oraz
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dopilnować, by środowisko to było 
używane pod wyłączną kontrolą osoby 
składającej podpis. W przypadku 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
składanego za pomocą urządzenia do 
składania podpisów elektronicznych na 
odległość stosuje się wymagania dotyczące 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. fr

Uzasadnienie
Podpis serwerowy jest usługą narażoną na większe ryzyko w stosunku do innych usług, lecz 
mając na uwadze, że przedstawia on zalety dla użytkownika i będzie się rozwijać, 
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że trzeba precyzyjnie nazwać tę usługę w taki 
sposób, aby być pewnym, że kontrole związane z nadzorem skupią się na słabych punktach 
nieodłącznie związanych z tego typu podpisem.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady dotyczące identyfikacji 
elektronicznej i elektronicznych usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych w celu zapewnienia 
odpowiedniego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady dotyczące identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych w celu zapewnienia 
odpowiedniego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zagwarantowania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
środków identyfikacji i usług zaufania 
oraz zwiększenia zaufania obywateli w 
środowisku cyfrowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 3 pkt 12 opisuje usługi zaufania, a nie usługi zaufania w środowisku cyfrowym.
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie gwarantuje, że 
do swobodnego obrotu na rynku 
wewnętrznym dopuszczane są usługi i 
produkty zaufania spełniające wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

4. Niniejsze rozporządzenie gwarantuje, że 
do swobodnego obrotu na rynku 
wewnętrznym dopuszczane są usługi 
zaufania i produkty spełniające wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 3 definiuje „usługi zaufania” i „produkty” (zob. także brzmienie art. 4).

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w 
odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, w ich imieniu lub 
na ich odpowiedzialność oraz w 
odniesieniu do dostawców usług zaufania 
posiadających siedzibę w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w 
odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej wydanych, zgodnie z 
warunkami zgłaszania określonymi w art. 
6, przez państwa członkowskie lub 
wydanych przez dostawcę usług zaufania 
w imieniu i na odpowiedzialność państw 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że zakres stosowania rozporządzenia, jeżeli chodzi o identyfikację 
elektroniczną i zgodnie z art. 6, dotyczy dostawców usług jedynie w przypadku, gdy za ich 
usługę identyfikacji elektronicznej odpowiada państwo członkowskie lub gdy usługa ta jest 
realizowana w jego imieniu. Dostawca usług może oferować usługę identyfikacji 
elektronicznej, która nie ma na celu tego, by być zgłoszoną przez państwo członkowskie, i 
której nie dotyczą przepisy niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do świadczenia elektronicznych usług 
zaufania opierających się na dobrowolnych 
porozumieniach zawartych na mocy prawa 
prywatnego.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
działających w Unii dostawców 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
usług zaufania. Niniejsze rozporządzenie 
nie stosuje się natomiast do świadczenia 
elektronicznych usług zaufania 
opierających się na dobrowolnych 
porozumieniach zawartych na mocy prawa 
prywatnego.

Or. fr

Uzasadnienie
Doprecyzowanie dotyczące art. 2 ust. 1 nie musi mimo wszystko wykluczać dostawców usług z 
zakresu stosowania rozporządzenia.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia ustalenie tożsamości
podpisującego;

b) umożliwia zagwarantowanie mocy 
prawnej tożsamości podpisującego;

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „ustalenie tożsamości” jest dwuznaczny, gdy weźmie się pod uwagę jego odniesienie 
do identyfikacji elektronicznej. A przecież chodzi tu o zaawansowaną definicję podpisu 
elektronicznego, która odnosi się do części „usługi zaufania” wrozdziale III wniosku 
dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest składany przy użyciu danych
służących do składania podpisu 
elektronicznego, które podpisujący może 
wykorzystać z dużą dozą zaufania i nad 
którymi ma wyłączną kontrolę; oraz

c) jest składany przy użyciu urządzenia
służącego do składania podpisu 
elektronicznego, który podpisujący może 
wykorzystać i nad którym ma wyłączną 
kontrolę; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ocenia, że użyte przez nią słownictwo jest bardziej 
adekwatne, wziąwszy pod uwage brzmienie art. 22 i 23. Sformułowanie „duża doza zaufania” 
nie ma sensu z  punktu widzenia prawa.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „kwalifikowany podpis elektroniczny” 
oznacza bezpieczny podpis elektroniczny, 
który jest składany za pomocą urządzenia 
do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego i który opiera się na 
kwalifikowanym certyfikacie podpisu 
elektronicznego;

8) „kwalifikowany podpis elektroniczny” 
oznacza bezpieczny podpis elektroniczny, 
który jest składany za pomocą urządzenia 
do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego i który opiera się na 
kwalifikowanym certyfikacie podpisu 
elektronicznego wydanym przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania;

Or. fr

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „podmiot wystawiający pieczęć” 
oznacza osobę prawną, która wystawia 
pieczęć elektroniczną;

19) „podmiot wystawiający pieczęć” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
wystawia pieczęć elektroniczną;
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Or. fr

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 21 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest tworzona przy użyciu danych
służących do wystawiania pieczęci 
elektronicznej, które podmiot 
wystawiający pieczęć posiadający duży 
poziom zaufania może wykorzystać do 
wystawienia pieczęci elektronicznej; oraz

c) jest tworzona przy użyciu urządzenia
służącego do wystawiania pieczęci 
elektronicznej, które podmiot 
wystawiający pieczęć posiadający duży 
poziom zaufania może wykorzystać do 
wystawienia pieczęci elektronicznej; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ocenia, że użyte przez nią słownictwo jest bardziej 
adekwatne, wziąwszy pod uwage brzmienie art. 22 i 23.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22) „kwalifikowana pieczęć elektroniczna” 
oznacza zaawansowaną pieczęć 
elektroniczną, która została wystawiona za 
pomocą urządzenia do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych 
i która opiera się na kwalifikowanym 
certyfikacie pieczęci elektronicznej;

22) „kwalifikowana pieczęć elektroniczna” 
oznacza zaawansowaną pieczęć 
elektroniczną, która została wystawiona za 
pomocą urządzenia do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych 
i która opiera się na kwalifikowanym 
certyfikacie pieczęci elektronicznej 
wydanym przez dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania;

Or. fr

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) usługa przekazu elektronicznego” 
oznacza usługę umożliwiającą przesłanie 
danych drogą elektroniczną i zapewniającą 
dowody związane z posługiwaniem się 
przesyłanymi danymi, w tym dowód 
wysłania lub odbioru danych, oraz 
chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem 
utraty, kradzieży, uszkodzenia lub 
wszelkiego nieupoważnionego naruszenia;

28) „usługa przesyłu elektronicznego” 
oznacza usługę umożliwiającą przesłanie 
danych drogą elektroniczną i zapewniającą 
dowody związane z posługiwaniem się 
przesyłanymi danymi, w tym dowód 
wysłania lub odbioru danych, oraz 
chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem 
utraty, kradzieży, uszkodzenia lub 
wszelkiego nieupoważnionego naruszenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się, że tłumaczenie na j. francuski nie jest adekwatne. Sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej pragnie zastąpić słowo „przekaz” słowem „przesył” razem każdym miejscu, 
gdzie będzie to możliwe.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzajemne uznawanie i akceptowanie Wzajemne uznawanie

Or. fr

Uzasadnienie

Uznawanie i akceptowanie to dwa odrębne pojęcia prawne, których skutki prawne i faktyczne 
są różne. Tak więc ze względu na dane poufne, które uczestniczą w procesie identyfikacji 
elektronicznej, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że oba pojęcia nie powinny 
być systematycznie łączone. Poprawka ma zastosowanie za każdym razem, gdy pojawia się 
słowo „akceptowanie” lub „akceptowany”.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
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praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji elektronicznej 
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi uznaje się i 
akceptuje wszystkie środki identyfikacji 
elektronicznej wydane w innym państwie 
członkowskim i objęte systemem 
uwzględnionym na liście publikowanej 
przez Komisję zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 7.

praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji elektronicznej 
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi uznaje się i 
akceptuje wszystkie środki identyfikacji 
elektronicznej wydane w innym państwie 
członkowskim i objęte systemem 
uwzględnionym na liście publikowanej 
przez Komisję zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 7, oraz których poziom 
bezpieczeństwa jest równy lub wyższy w 
stosunku do poziomu bezpieczeństwa 
wymaganego dla dostępu do usługi.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej opowiada się za wprowadzeniem do rozporządzenia 
większej ilości wyraźnych odniesień do różnych poziomów bezpieczeństwa oraz nałożeniem 
obowiązku uznawania środków identyfikacji elektronicznej przez pryzmat poziomów 
bezpieczeństwa.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i nieodpłatnie, tak aby wszystkie 
strony ufające mogły dokonać weryfikacji 
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie nie nakładają 
żadnych specjalnych wymagań 
technicznych na strony ufające posiadające 
siedzibę poza ich terytorium, które 
zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi naruszenie 
lub częściowe uszkodzenie zgłoszonego 
systemu identyfikacji lub mechanizmu 
uwierzytelniania, państwo członkowskie 

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i po kosztach nieprzekraczających 
kosztów własnych, tak aby wszystkie 
strony ufające mogły dokonać weryfikacji 
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie nie nakładają 
żadnych specjalnych wymagań 
technicznych na strony ufające posiadające
siedzibę poza ich terytorium, które 
zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi naruszenie 
lub częściowe uszkodzenie zgłoszonego 
systemu identyfikacji lub mechanizmu 
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bezzwłocznie zawiesza lub wycofuje 
zgłoszony system identyfikacji lub 
mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

uwierzytelniania, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zawiesza lub wycofuje
zgłoszony system identyfikacji lub 
mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

Or. fr

Uzasadnienie

Według sprawozdawczyni komisji opiniodawczej nieodpłatność miałaby charakter hamujący 
rozwój projektów uwierzytelniania.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) mechanizm uwierzytelniania 
wymieniony w lit. d).

(ii) zasady uwierzytelniania wymienione w 
lit. d).

Or. fr

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej;

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej, a w szczególności 
informacje dotyczące różnych poziomów 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do usług zaufania, dla których istnieje wspólny zbiór wymagań 
bezpieczeństwa, Komisja nie opracowała podobnego zbioru dla identyfikacji elektronicznej. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wprowadzenie różnych poziomów 
bezpieczeństwa – w tym minimalnego poziomu bezpieczeństwa – jest niezbędnym wstępem do 
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zasady wzajemnego uznawania i bezsprzecznie doprowadzi do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informację o tym, kto zarządza 
rejestracją jednoznacznych identyfikatorów 
osób;

c) informację o tym, kto jest 
odpowiedzialny za zarządzanie rejestracją 
jednoznacznych identyfikatorów osób;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby uniknąć przekazu zbyt dużej ilości nieistotnych danych, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej proponuje, by państwa członkowskie przekazywały jedynie informacje o 
osobach odpowiedzialnych za zarządzanie rejestracją jednoznacznych identyfikatorów osób.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis mechanizmu uwierzytelniającego; d) opis zasad uwierzytelniania, a w 
szczególności różnych poziomów 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Uzasadnienie
W przeciwieństwie do usług zaufania, dla których istnieje wspólny zbiór wymagań 
bezpieczeństwa, Komisja nie opracowała podobnego zbioru dla identyfikacji elektronicznej. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wprowadzenie różnych poziomów 
bezpieczeństwa – w tym minimalnego poziomu bezpieczeństwa – jest niezbędnym wstępem 
do zasady wzajemnego uznawania i bezsprzecznie doprowadzi do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy Komisja otrzymuje 
zgłoszenie po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 2, wprowadza ona zmiany na 
liście w ciągu trzech miesięcy.

3. W przypadku gdy Komisja otrzymuje 
zgłoszenie po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 2, wprowadza ona zmiany na 
liście w ciągu jednego miesiąca.

Or. fr

Uzasadnienie

Termin proponowany przez Komisję nie wydaje się uzasadniony w tym przypadku.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury dotyczące zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1 i 3. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 39 ust. 2.

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury dotyczące zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1 i 3, oraz poziomy 
bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze przyjmowane są 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do usług zaufania, dla których istnieje wspólny zbiór wymagań 
bezpieczeństwa, Komisja nie opracowała podobnego zbioru dla identyfikacji elektronicznej. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wprowadzenie różnych poziomów 
bezpieczeństwa – w tym minimalnego poziomu bezpieczeństwa – jest niezbędnym wstępem do 
zasady wzajemnego uznawania i bezsprzecznie doprowadzi do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność Odpowiedzialność dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że odpowiedzialność powinna spoczywać 
jedynie na dostawcach kwalifikowanych usług zaufania, analogicznie do dyrektywy 
1999/93/WE. Do dostawców niekwalifikowanych usług stosuje się ogólne zasady 
odpowiedzialności cywilnej i umownej, zdefiniowane w prawie krajowym każdego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych 
w art. 15 ust. 1, chyba że dostawca usług 
zaufania może udowodnić, iż działał z 
zachowaniem należytej staranności.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że odpowiedzialność powinna spoczywać 
jedynie na dostawcach kwalifikowanych usług zaufania, analogicznie do dyrektywy 
1999/93/WE. Do dostawców niekwalifikowanych usług stosuje się ogólne zasady 
odpowiedzialności cywilnej i umownej, zdefiniowane w prawie krajowym każdego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania odpowiada za wszystkie 
bezpośrednie szkody poniesione przez 
osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych 
niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w 
art. 19, chyba że dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania może 
udowodnić, iż działał z zachowaniem 
należytej staranności.

2. Dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania odpowiada za wszystkie szkody 
poniesione przez osobę fizyczną lub 
prawną w wyniku niedopełnienia 
zobowiązań określonych niniejszym 
rozporządzeniu, zwłaszcza w art. 19, chyba 
że dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania może udowodnić, iż działał z 
zachowaniem należytej staranności. 

Or. fr

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku szkody wyrządzonej 
przez dostawcę kwalifikowanych usług 
zaufania, powstałej w wyniku 
nieprzestrzegania wymagań 
wymienionych w art. 19, właściwym 
sądem i prawem są sądy i prawo państwa, 
na terenie którego poniesiono szkodę.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie sprecyzować właściwe prawo.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania z państw trzecich Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
z państw trzecich
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Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ artykuł ten wprowadza wyłącznie przepisy dotyczące dostawców kwalifikowanych 
usług zaufania, tytuł powinien zostać odpowiednio zmieniony.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowane usługi zaufania i 
kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące z 
państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską a 
państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE.

1. Kwalifikowane usługi zaufania i 
kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej:

a) jeżeli kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące z 
państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską a 
państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE;
b) pod warunkiem, zgodnie z zasadą 
wzajemności, że kwalifikowane usługi 
zaufania lub kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z 
siedzibą na terytorium Unii Europejskiej 
zostaną uznane przez państwo trzecie lub 
przez organizacje międzynarodowe.

Or. fr
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Uzasadnienie

Aby nie szkodzić przedsiębiorstwom, które spełnią wymagania bezpieczeństwa UE, 
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że art. 10 powinien zawierać odwołanie do 
zasady wzajemności, aby umożliwić uznanie dostawców kwalifikowanych usług zaufania.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do ust. 1 takie 
porozumienia zapewniają spełnienie przez 
dostawców usług zaufania w państwach 
trzecich lub organizacjach międzynarowych
wymagań mających zastosowanie do 
kwalifikowanych usług zaufania i 
kwalifikowanych certyfikatów 
dostarczanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii, zwłaszcza w 
odniesieniu do ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa i nadzoru.

2. W odniesieniu do ust. 1 takie 
porozumienia zapewniają spełnienie przez 
dostawców usług zaufania w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych wymagań mających 
zastosowanie do kwalifikowanych usług 
zaufania i kwalifikowanych certyfikatów 
dostarczanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii, zwłaszcza w zakresie 
bezpieczeństwa dostarczanych usług 
zaufania i w zakresie nadzoru nad 
dostawcami kwalifikowanych usług 
zaufania.

Wspomniane państwa trzecie zapewnią
należytą ochronę danych osobowych, 
zgodnie z art. 25 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie odnieść się do przepisów ustawodawstwa 
europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych, które określaja odpowiedni rodzaj 
poziomu ochrony zapewniany przez państwo trzecie, który z kolei należy ocenić z 
uwzględnieniem wszystkich okoliczności związanych z przekazywaniem lub z daną kategorią 
przekazywania danych.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych w 
każdym przypadku, kiedy jest to możliwe.

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych w 
sposób przewidziany w prawie UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja opublikowała ostatnio wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności 
produktów i usług dla osób niepełnosprawnych, a więc niniejsze rozporządzenie powinno 
odnosić się do tej dyrektywy od momentu, gdy zostanie ona przyjęta.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane statystyczne dotyczące sprzedaży i 
korzystania z kwalifikowanych usług 
zaufania, w tym informacje na temat 
samych dostawców kwalifikowanych 
usług zaufania, świadczonych przez nich 
kwalifikowanych usług zaufania oraz 
wykorzystywanych przez nich produktów, 
a także ogólny opis ich klientów.

c) dane statystyczne dotyczące sprzedaży i 
korzystania z kwalifikowanych usług 
zaufania.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że te informacje nie są potrzebne, więc nie 
powinny się znajdować w tekście rozporządzenia.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Monitorowanie dostawców usług zaufania
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Aby ułatwić prowadzenie przez organ 
nadzorczy monitorowania, o którym mowa 
w art. 13 ust. 2 lit a), dostawcy usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar rozpoczęcia świadczenia 
kwalifikowanych usług zaufania i 
przedstawiają mu środki techniczne i 
organizacyjne, które zastosowali w celu 
zarządzania ryzykiem związanym z 
bezpieczeństwem usług zaufania, jakie 
świadczą zgodnie z art. 15 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby ułatwić prowadzenie przez organ nadzorczy monitorowania dostawców usług zaufania 
(tj. dostawców niekwalifikowanych usług zaufania) oraz aby zagwarantować minimalny 
poziom mocy prawnej niekwalifikowanym usługom zaufania, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej pragnie dodać ten nowy artykuł.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1. Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania mogą rozpocząć 
świadczenie kwalifikowanej usługi 
zaufania po przedłożeniu organowi 
nadzorczemu zgłoszenia i sprawozdania z 
audytu bezpieczeństwa.

1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Przekazanie informacji organowi nadzorczemu nie musi oznaczać, że dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania spełnił obowiązujące go wymagania, dlatego też 
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sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że przed wydaniem zezwolenia na 
świadczenie kwalifikowanych usług zaufania i wpisaniem na zaufaną listę dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania musi otrzymać zatwierdzenie od organu nadzorczego.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przedłożeniu organowi nadzorczemu 
stosownych dokumentów zgodnie z ust. 1 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
są umieszczani na zaufanych listach, o 
których mowa w art. 18, co oznacza, 
że zgłoszenie zostało przedłożone.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przekazanie informacji organowi nadzorczemu nie musi oznaczać, że dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania spełnił obowiązujące go wymagania, dlatego też 
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że przed wydaniem zezwolenia na 
świadczenie kwalifikowanych usług zaufania i wpisaniem na zaufaną listę dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania musi otrzymać zatwierdzenie od organu nadzorczego.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzorczy sprawdza, czy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania i 
świadczone przez niego usługi zaufania 
spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia.

Organ nadzorczy sprawdza, czy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania 
i świadczone przez niego usługi zaufania 
spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia w ciągu miesiąca od 
momentu zgłoszenia, o którym mowa w 
art. 17 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ rozpoczęcie świadczenia kwalifikowanych usług zaufania odtąd jest zależne od 
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otrzymania wyraźnego zatwierdzenia przez organ nadzorczy, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej proponuje określić temu organowi termin na wydanie decyzji.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, 
jednak nie później niż jeden miesiąc od 
daty dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 
1, organ nadzorczy wskazuje w zaufanych 
listach kwalifikowany status dostawców 
kwalifikowanych usług i świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, 
bez zbędnej zwłoki, organ nadzorczy 
wskazuje w zaufanych listach 
kwalifikowany status dostawców 
kwalifikowanych usług i świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ rozpoczęcie świadczenia kwalifikowanych usług zaufania odtąd jest zależne od 
otrzymania wyraźnego zatwierdzenia przez organ nadzorczy, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej proponuje określić temu organowi termin na wydanie decyzji.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia informacji, 
o których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie informacji dotyczących dostawców kwalifikowanych usług zaufania powinno 
znaleźć się raczej w akcie wykonawczym, a nie w akcie delegowanym.
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Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać specyfikacje 
techniczne i formaty dotyczące zaufanych 
list, mające zastosowanie do celów ust. 1–
4. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać informacje, o 
których mowa w ust. 1, specyfikacje 
techniczne i formaty dotyczące zaufanych 
list, mające zastosowanie do celów ust. 1–
4. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalenie informacji dotyczących dostawców kwalifikowanych usług zaufania powinno 
znaleźć się raczej w akcie wykonawczym, a nie w akcie delegowanym.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Kwalifikowana usługa znaku zaufania 

„UE”
1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania mogą korzystać z kwalifikowanej 
usługi znaku zaufania „UE” przy 
prezentowaniu i reklamie swoich 
kwalifikowanych usług zaufania, które 
spełniają wymagania określone 
w niniejszym rozporządzeniu.
2. Korzystając z kwalifikowanej usługi 
znaku zaufania „UE” określonej w ust. 1, 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
są odpowiedzialni za zgodność usług 
z mającymi zastosowanie wymaganiami,  
określonymi w rozporządzeniu.
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3. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, określa właściwe 
konieczne kryteria dotyczące wyglądu, 
składu, rozmiaru i koncepcji 
kwalifikowanego znaku zaufania „UE”. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem stworzenia tego znaku zaufania, o stworzeniu którego jest mowa także w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2012 w sprawie stworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego, jest wzmocnienie zaufania online użytkowników internetu poprzez 
stworzenie europejskiego znacznika, identyfikowalnego w łatwy sposób. Ponadto, zgodnie z 
celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa usług zaufania online, dostawcy 
kwalifikowanych usług zaufania, którzy spełniają wymagania określone w szczególności w 
art. 19, powinni móc korzystać z tego znacznika oraz korzystać z wartości dodanej w e-
handlu.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie jest kwestionowany prawny skutek
podpisu elektronicznego ani jego 
dopuszczalność jako dowód w 
postępowaniu sądowym wyłącznie z tego 
powodu, że ma formę elektroniczną.

1. Podpis elektroniczny posiada skutek 
prawny i może być dopuszczony jako 
dowód w postępowaniu sądowym, 
podkreślając, że kwalifikowany podpis 
elektroniczny przedstawia wyższy poziom 
bezpieczeństwa niż inne rodzaje podpisów 
elektronicznych.

Or. fr

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy wymagany jest – w szczególności 4. Gdy wymagany jest – w szczególności 
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przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – podpis 
elektroniczny o poziomie gwarancji
bezpieczeństwa niższym niż 
kwalifikowany podpis elektroniczny, 
akceptowane są wszystkie podpisy 
elektroniczne o co najmniej takim samym 
poziomie bezpieczeństwa.

przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – podpis 
elektroniczny o poziomie bezpieczeństwa 
niższym niż kwalifikowany podpis 
elektroniczny, akceptowane są wszystkie 
podpisy elektroniczne o co najmniej takim 
samym poziomie bezpieczeństwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Słowo „gwarancja” nie ma żadnego znaczenia w tekście.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 
publiczny online państwa członkowskie nie 
wymagają podpisu elektronicznego o 
wyższym poziomie gwarancji
bezpieczeństwa niż kwalifikowany podpis 
elektroniczny.

5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 
publiczny online państwa członkowskie nie 
wymagają podpisu elektronicznego o 
wyższym poziomie bezpieczeństwa niż 
kwalifikowany podpis elektroniczny.

Or. fr

Uzasadnienie

Słowo „gwarancja” nie ma żadnego znaczenia w tekście.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 

skreślony
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dotyczących określenia różnych poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego, 
o których mowa w ust. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie różnych poziomów bezpieczeństwa podpisów elektronicznych jest centralnym 
elementem rozporządzenie, dlatego sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ocenia, że nie 
jest właściwym przekazywanie tego punku do aktu delegowanego.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy wymagana jest – w szczególności 
przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – pieczęć 
elektroniczna o poziomie gwarancji
bezpieczeństwa niższym niż 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna, 
akceptowane są wszystkie pieczęci 
elektroniczne o co najmniej takim samym 
poziomie bezpieczeństwa.

4. Gdy wymagana jest – w szczególności 
przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – pieczęć 
elektroniczna o poziomie bezpieczeństwa 
niższym niż kwalifikowana pieczęć 
elektroniczna, akceptowane są wszystkie 
pieczęci elektroniczne o co najmniej takim 
samym poziomie bezpieczeństwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Słowo „gwarancja” nie ma żadnego znaczenia w tekście.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 
publiczny online państwa członkowskie nie 

5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 
publiczny online państwa członkowskie nie 
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wymagają pieczęci elektronicznej 
o wyższym poziomie gwarancji
bezpieczeństwa niż kwalifikowana pieczęć 
elektroniczna.

wymagają pieczęci elektronicznej o 
wyższym poziomie bezpieczeństwa niż 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna.

Or. fr

Uzasadnienie

Słowo „gwarancja” nie ma żadnego znaczenia w tekście.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania różnych poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie różnych poziomów bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych jest centralnym 
elementem rozporządzenie, dlatego sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ocenia, że nie 
jest właściwym przekazywanie tego punku do aktu delegowanego.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia mechanizmów 
przesyłania i otrzymywania danych za 
pośrednictwem usług przekazu 
elektronicznego, które stosuje się w celu 
zwiększenia interoperacyjności między 
usługami przekazu elektronicznego.

skreślony
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Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 16 
ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, art. 21 
ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, art. 27 
ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 37 ust. 
3 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 16 
ust. 5, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 
ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, oraz art. 37 ust. 3 powierza 
się Komisji na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, 
art. 16 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, 
art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, 
art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, 
art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 
37 ust. 3 może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Staje się 
ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, 
art. 16 ust. 5, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, 
art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 4, 
art. 30 ust. 2, art. 31, art. 37 ust. 3, może 
zostać odwołane w dowolnym czasie przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Staje się 
ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
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Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 
16 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, art.
21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, art. 27 
ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 37 ust. 
3 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 
16 ust. 5, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 
ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, oraz art. 37 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. fr

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż cztery
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata.

1) Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
przedstawia się najpóźniej dwa lata po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata.
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Uzasadnienie

Z uwagi na nowości wprowadzone do rozporządzenia oraz przyjmując jego bezpośrednie 
stosowanie w prawie narodowym państw członkowskich, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej uważa, że pierwsze sprawozdanie należy przedstawić najpóźniej dwa lata po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Takie sprawozdanie powinno pozwolić 
określić czy należy zmienić zakres 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
aby nadążać za zmianami 
technologicznymi, rynkowymi i kontekstu 
prawnego w państwach członkowskich i z 
międzynarodowego punktu widzenia, w 
ogólny sposób, sprawozdanie musi 
wskazywać na to czy rozporządzenie 
pozwoliło osiągnąć zamierzone skutki 
wzmocnienia klimatu zaufania w 
środowisku online. Sprawozdanie musi w 
szczególności zawierać ocenę stosowania 
art. 13, 16 i 19. Do sprawozdania dołącza 
się, w stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze.

Or. fr


