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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia sa týka vzájomného uznávania oznámených systémov elektronickej 
identifikácie a vzájomného uznávania elektronických dôveryhodných služieb. 

Jeho cieľom je doplniť existujúci legislatívny rámec a predovšetkým vytvoriť komplexný 
nadnárodný a transsektorový rámec pre elektronické transakcie, ktorý bude vykazovať právnu 
istotu a dôveryhodnú úroveň bezpečnosti. Tento návrh je tiež súčasťou rámca Aktu 
o jednotnom trhu I a v tomto ohľade predstavuje jedno z dvanástich kľúčových opatrení pre 
zvýšenie rastu a posilnenie dôvery na jednotnom trhu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by chcela uviesť tieto pripomienky:

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s návrhom znenia, ktorý predložila 
Komisia, aj so skutočnosťou, že namiesto smernice bola zvolená forma nariadenia, a to 
vzhľadom na skutočnosť, že smernica 99/93/ES, ktorá sa týkala len elektronických podpisov, 
nedosiahla predpokladané účinky. 

Zároveň podporuje všeobecné ciele vytýčené v návrhu nariadenia, t. j. dokončenie európskeho 
jednotného digitálneho trhu. Z tohto hľadiska text významne posilňuje právnu istotu 
dôveryhodných služieb, čo je nevyhnutným predpokladom pre nárast elektronických 
transakcií, najmä transakcií v cezhraničnom kontexte. 

Znenie prinesie pridanú hodnotu nielen pre vnútroštátne orgány verejnej správy vďaka 
rozvoju elektronickej verejnej správy, ale aj pre podniky, napríklad vďaka širším možnostiam 
elektronického verejného obstarávania, a napokon aj pre jednotlivcov, ktorí už nebudú musieť 
cestovať a vynakladať finančné prostriedky, napríklad pri zápise na univerzitu ďaleko od 
svojho bydliska.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si je vedomá značného významu trhu 
s dôveryhodnými službami, ako aj skutočnosti, že v nasledujúcom desaťročí prejde tento trh 
ďalším výrazným rozvojom, a preto oceňuje technologicky neutrálny prístup, ktorým sa tento 
text vyznačuje.

Napriek tomu by však chcela pripomenúť, že problematika digitálnej identity je zložitá. Aj 
keď je uplatňovanie prístupu, ktorý podporuje interoperabilitu vnútroštátnych digitálnych 
identít nevyhnutné, neznamená to, že nebudú dodržané požiadavky kladené na bezpečnosť 
informačných systémov ani základné zásady týkajúce sa rešpektovania a ochrany súkromia, 
čo je predpoklad pre rozvoj dôvery v digitálnom prostredí.

Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti ako 
podmienky pre uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Súčasne sa tak zavedie aj 
minimálna úroveň bezpečnosti, ktorá zvýši bezpečnosť v digitálnom prostredí.

Pokiaľ ide o zodpovednosť poskytovateľov dôveryhodných služieb, spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko sa domnieva, že v súlade so smernicou 1999/93/ES by sa mala 
týkať len kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. 
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Čo sa týka kontroly, spravodajkyňa víta ustanovenia uvedené v oddiele 2 kapitoly III návrhu 
nariadenia. Súčasne sa však domnieva, že v záujme uľahčenia kontrolnej činnosti, ktorá 
prináleží orgánom dohľadu, a zaručenia určitej minimálnej jednotnosti právnych účinkov 
nekvalifikovaných dôveryhodných služieb by sa mala zaviesť povinnosť nekvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb oznamovať svoj zámer začať poskytovať 
dôveryhodné služby. 

Keďže návrh nariadenia ukladá kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb 
niekoľko požiadaviek týkajúcich sa dohľadu a bezpečnosti, spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko navrhuje vytvorenie nového článku, ktorým by sa zaviedla 
kvalifikovaná značka dôvery „Európska únia“. Túto značku budú môcť využívať 
kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb pri prezentácii a inzerovaní svojich 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení. Tento nástroj bude užitočný aj pre kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných 
služieb, ktorí sa budú chcieť vymedziť vo vzťahu k svojim konkurentom.

Vzhľadom na skutočnosť, že v návrhu nariadenia bolo predložených príliš veľa delegovaných 
aktov, navrhuje spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sériu návrhov s cieľom 
obmedziť ich počet.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch, napriek tomu sa však 
zameriava na zavedenie rôznych úrovní 
bezpečnosti, ktorými sa zabezpečí rovnaký 
minimálny základ požiadaviek na 
bezpečnosť. Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 
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elektronická identifikácia a autentifikácia 
pri prístupe k cezhraničným službám 
online, ktoré ponúkajú členské štáty.

Or. fr

Odôvodnenie
Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, 
Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, 
je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu 
úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V nariadení je potrebné stanoviť určité 
podmienky, pokiaľ ide o to, ktoré 
prostriedky elektronickej identifikácie sa 
musia akceptovať, a ako by sa systémy 
mali oznamovať. To by členským štátom 
malo pomôcť pri budovaní potrebnej 
vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o systémy 
elektronickej identifikácie, a pri 
vzájomnom uznávaní a akceptovaní 
prostriedkov elektronickej identifikácie v 
rámci nimi oznámených systémov. Zásada 
vzájomného uznávania a akceptovania by 
sa mala uplatňovať vtedy, keď oznamujúci 
členský štát splnil podmienky oznámenia a 
oznámenie bolo zverejnené v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Prístup k týmto 
službám online a ich konečné poskytnutie 
žiadateľovi by však mali byť úzko spojené 
s právom na využívanie takýchto služieb 
na základe podmienok stanovených vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch.

(13) V nariadení je potrebné stanoviť určité 
podmienky, pokiaľ ide o to, ktoré 
prostriedky elektronickej identifikácie sa 
musia akceptovať, a ako by sa systémy 
mali oznamovať. To by členským štátom 
malo pomôcť pri budovaní potrebnej 
vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o systémy 
elektronickej identifikácie, a pri 
vzájomnom uznávaní a akceptovaní 
prostriedkov elektronickej identifikácie v 
rámci nimi oznámených systémov. Zásada 
vzájomného uznávania a akceptovania by 
sa mala uplatňovať vtedy, keď oznamujúci 
členský štát splnil podmienky oznámenia a 
oznámenie bolo zverejnené v Úradnom 
vestníku Európskej únie, pričom musí 
obsahovať najmä opis oznámeného 
systému elektronickej identifikácie a 
informácie týkajúce sa jednotlivých 
úrovní bezpečnosti. Prístup k týmto 
službám online a ich konečné poskytnutie 
žiadateľovi by však mali byť úzko spojené 
s právom na využívanie takýchto služieb 
na základe podmienok stanovených vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch.

Or. fr
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Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, 
Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, 
je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu 
úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Oznamovanie narušení bezpečnosti a 
posúdení bezpečnostných rizík je zásadné 
pre poskytnutie primeraných informácií 
zúčastneným stranám v prípade narušenia 
bezpečnosti alebo straty neporušenosti.

(29) Oznamovanie narušení bezpečnosti a 
posúdení bezpečnostných rizík 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
príslušným orgánom dohľadu je zásadné 
pre poskytnutie primeraných informácií 
zúčastneným stranám v prípade narušenia 
bezpečnosti alebo straty neporušenosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) V záujme zvýšenia dôvery 
používateľov k digitálnemu prostrediu a 
lepšieho rozlíšenia kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb, 
ktorí dodržiavajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, by mala byť zavedená 
kvalifikovaná značka dôvery „EÚ“.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom zavedenia tejto značky dôvery, o ktoré požiadal Európsky parlament už vo svojom 
uznesení z 26. októbra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu, je posilniť 



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

SK

prostredníctvom ľahko rozpoznateľného európskeho označenia dôveru používateľov k 
digitálnemu prostrediu. Kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí 
dodržiavajú podmienky uvedené najmä v článku 19, by malo byť umožnené používať toto 
označenie a získať tak v rámci elektronického obchodovania pridanú hodnotu, čo je napokon 
v súlade s cieľom týkajúcim sa zvyšovania úrovne bezpečnosti dôveryhodných internetových 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Vytváranie elektronického podpisu 
na diaľku, ktorého rámec riadi 
poskytovateľ dôveryhodných služieb v 
mene podpisujúceho, prináša mnohé 
ekonomické výhody, a preto by sa malo 
rozvinúť. Aby však bolo zabezpečené, že 
tieto elektronické podpisy budú z 
právneho hľadiska uznávané rovnako ako 
elektronické podpisy, ktoré sú vytvárané v 
rámci riadenom výlučne užívateľom, 
poskytovatelia ponúkajúci služby podpisu 
na diaľku musia uplatňovať osobitné 
postupy s cieľom zabezpečiť bezpečnosť v 
oblasti riadenia a správy a využívať 
dôveryhodné systémy a produkty 
zahŕňajúce najmä zabezpečené kanály pre 
elektronickú komunikáciu, aby sa 
zabezpečila dôveryhodnosť rámca, v 
ktorom sú elektronické podpisy vytvárané, 
a zaručilo, že tento rámec bol použitý pod 
výlučnou kontrolou podpisovateľa. V 
prípade kvalifikovaného elektronického 
podpisu vytvoreného pomocou prostriedku 
pre vytváranie elektronického podpisu na 
diaľku sa uplatňujú požiadavky stanovené 
v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.

Or. fr
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa si je vedomá skutočnosti, že podpis na diaľku je službou, s ktorou síce súvisia 
väčšie riziká, ako v prípade iných služieb, ale súčasne prináša používateľovi určité výhody a 
mala by sa rozvíjať, a preto zastáva názor, že je vhodné túto službu výslovne uviesť, aby sa 
zabezpečilo zameranie auditov spojených s dohľadom na zraniteľné miesta, ktoré sú pre tento 
druh podpisu typické.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
pre elektronickú identifikáciu a 
dôveryhodné elektronické služby pre 
elektronické transakcie s cieľom 
zabezpečiť správne fungovanie vnútorného 
trhu, zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti 
prostriedkov pre identifikáciu a 
dôveryhodné služby a posilniť dôveru 
občanov k digitálnemu prostrediu.

Or. fr

Odôvodnenie

Článok 3 odsek 12 sa zaoberá dôveryhodnými službami, nie dôveryhodnými elektronickými 
službami.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu, ktorú za 
podmienok oznamovania stanovených v 
článku 6 poskytujú členské štáty alebo 
poskytovatelia dôveryhodných služieb v 
mene členských štátov a v rámci ich 
zodpovednosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Malo by sa jasne stanoviť, že pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu, pôsobnosť tohto 
nariadenia sa v súlade s článkom 6 vzťahuje na poskytovateľov služieb len za predpokladu, že 
ich služby elektronickej identifikácie spadajú do zodpovednosti členských štátov alebo sú 
vykonávané v ich mene. Poskytovatelia služieb môžu totiž ponúkať služby elektronickej 
identifikácie, ktoré nemajú byť oznámené štátom, a na tieto služby sa teda nariadenie nemôže 
vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
kvalifikovaných a nekvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
usadených v Únii. Naopak, nariadenie sa 
nevzťahuje na poskytovanie 
dôveryhodných elektronických služieb na 
základe dobrovoľných dohôd v rámci 
súkromného práva.

Or. fr

Odôvodnenie

Toto spresnenie, ktoré sa týka článku 2 odsek 1, nesmie vylúčiť z pôsobnosti nariadenia 
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poskytovateľa služieb.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) je schopný identifikovať signatára; (b) je schopný zabezpečiť právoplatnú 
totožnosť signatára;

Or. fr

Odôvodnenie

Výraz identifikácia môže byť mätúci, ak je použitý v súvislosti s elektronickou identifikáciou. 
Je teda vhodné použiť presnejšie vymedzenie elektronického podpisu, ktoré odkazuje na časť 
kapitoly III návrhu nariadenia nazvanú dôveryhodné služby.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) je vytvorený pomocou údajov na 
vytvorenie elektronického podpisu, ktoré 
môže signatár s vysokou mierou istoty 
používať s výlučnou kontrolou; a

(c) je vytvorený pomocou zariadenia na 
vytvorenie elektronického podpisu, ktoré 
môže signatár používať s výlučnou 
kontrolou; a

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje toto znenie za vhodnejšie vzhľadom na znenie článkov 22 a 23. Výraz 
s vysokou mierou istoty nemá z právneho hľadiska zmysel.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8) „kvalifikovaný elektronický podpis“ je 
zdokonalený elektronický podpis 
vytvorený pomocou zariadenia na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu, ktorý je založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronické 
podpisy;

8) „kvalifikovaný elektronický podpis“ je 
zdokonalený elektronický podpis 
vytvorený pomocou zariadenia na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu, ktorý je založený na 
kvalifikovanom certifikáte pre elektronické 
podpisy vydanom kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19) „autor pečate“ je právnická osoba, 
ktorá vytvára elektronickú pečať;

19) „autor pečate“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vytvára 
elektronickú pečať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 21 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) je vytvorená pomocou údajov na 
vytvorenie elektronickej pečate, ktoré 
môže autor pečate s vysokou mierou istoty 
používať na vytvorenie elektronickej 
pečate s výlučnou kontrolou; a

(c) je vytvorená pomocou zariadenia na 
vytvorenie elektronickej pečate, ktoré 
môže autor pečate s vysokou mierou istoty 
používať na vytvorenie elektronickej 
pečate s výlučnou kontrolou; a

Or. fr
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje toto znenie za vhodnejšie vzhľadom na znenie článkov 22 a 23.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22) „kvalifikovaná elektronická pečať“ je 
zdokonalená elektronická pečať vytvorená 
pomocou zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá 
je založená na kvalifikovanom certifikáte 
elektronickej pečate;

22) „kvalifikovaná elektronická pečať“ je 
zdokonalená elektronická pečať vytvorená 
pomocou zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá 
je založená na kvalifikovanom certifikáte
elektronickej pečate vydanom 
kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28) „elektronická doručovacia služba“ je 
služba, ktorá umožňuje elektronické 
posielanie údajov a poskytuje dôkazy 
týkajúce sa spracovania odoslaných údajov 
vrátane dôkazu o odoslaní alebo prijatí 
údajov a ktorá chráni odosielané údaje pred 
rizikom straty, krádeže, poškodenia alebo 
akýchkoľvek neoprávnených úprav;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie Vzájomné uznávanie

Or. fr

Odôvodnenie

Uznávanie a akceptovanie sú dva samostatné právne pojmy, ktoré majú rôzne právne a 
hmotné účinky. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci procesu elektronickej identifikácie sú 
používané citlivé údaje, sa spravodajkyňa domnieva, že oba tieto výrazy by nemali byť 
systematicky spájané. Pozmeňujúci návrh sa týka všetkých prípadov, v ktorých sa vyskytuje 
slovo akceptovanie alebo akceptovaný.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa do nariadenia malo zapracovať viac výslovných 
odkazov na rôzne úrovne bezpečnosti, pričom by sa mala zaviesť povinnosť priradiť k 
určitému prostriedku pre elektronickú identifikáciu primeranú úroveň bezpečnosti.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že bezplatné poskytovanie by bránilo rozvoju projektov 
autentifikácie.

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) možnosť autentifikácie uvedenú v 
písmene d).

ii) podmienky autentifikácie uvedené v 
písmene d).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

(a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie, a najmä informácií 
týkajúcich sa jednotlivých úrovní 
bezpečnosti;

Or. fr

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, 
Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, 
je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu 
úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) informácie o tom, kto nesie 
zodpovednosť za správu registrácie
jednoznačných osobných identifikátorov;

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje, aby si členské štáty navzájom oznamovali len informácie týkajúce sa 
osôb zodpovedných za správu registrácie jednoznačných osobných identifikátorov, čím sa 
zamedzí príliš rozsiahlemu prenosu údajov, ktoré nemajú zásadný význam.

Pozmeňujúci návrh 23

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

(d) opis možnosti autentifikácie; (d) opis podmienok autentifikácie, a 
najmä minimálnych požadovaných úrovní 
bezpečnosti;

Or. fr

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, 
Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, 
je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu 
úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia dostane oznámenie po 
uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, 
zoznam do troch mesiacov zmení a doplní.

3. Ak Komisia dostane oznámenie po 
uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, 
zoznam zmení a doplní do mesiaca, ktorý 
nasleduje.

Or. fr

Odôvodnenie

Lehota, ktorú navrhla Komisia, sa nejaví ako odôvodnená.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Na rozdiel od dôveryhodných služieb, ktoré majú spoločný súbor bezpečnostných požiadaviek, 
Komisia nenaplánovala pre elektronickú identifikáciu žiadne požiadavky. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že zavedenie rôznych úrovní bezpečnosti, a teda aj minimálnej úrovne bezpečnosti, 
je základným predpokladom zásady vzájomného uznávania a môže len pomôcť k zvýšeniu 
úrovne bezpečnosti v digitálnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zodpovednosť Zodpovednosť kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že režim zodpovednosti by mal v súlade so smernicou 
1999/93/ES zahŕňať iba kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Na 
nekvalifikovaného poskytovateľa služieb by sa potom mal vzťahovať všeobecný režim 
občianskoprávnej a zmluvnej zodpovednosti, ktorý je vymedzený vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa



PE508.181v01-00 18/33 PA\932172SK.doc

SK

služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že režim zodpovednosti by mal v súlade so smernicou 
1999/93/ES zahŕňať iba kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Na 
nekvalifikovaného poskytovateľa služieb by sa potom mal vzťahovať všeobecný režim 
občianskoprávnej a zmluvnej zodpovednosti, ktorý je vymedzený vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb je zodpovedný za 
každú škodu spôsobenú akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osobe pre 
nedodržanie požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení, najmä v článku 19, pokiaľ 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb dokáže, že konal s 
náležitou starostlivosťou. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak vznikne v dôsledku nedodržania 
požiadaviek stanovených v článku 19 
škoda, ktorú možno pripísať 
kvalifikovanému poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb, príslušným súdom 
je súd štátu, v ktorom škoda vznikla, a 
uplatniteľným právom je právo tohto 



PA\932172SK.doc 19/33 PE508.181v01-00

SK

štátu.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom spravodajkyne je spresniť uplatniteľné právo.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia dôveryhodných služieb z 
tretích krajín

Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb z tretích krajín

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že tento článok obsahuje iba ustanovenia týkajúce sa 
kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, by sa mal zmenený jeho názov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

b) pod podmienkou, že kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty vydané kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
pôsobiacimi v Únii budú v súlade so 
zásadou reciprocity uznané tretími 
krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami;

Or. fr

Odôvodnenie

V snahe zabrániť penalizácii podnikov, ktoré budú plniť požiadavky Európskej únie v oblasti 
bezpečnosti, spravodajkyňa zastáva názor, že článok 10 by mal obsahovať odkaz na zásadu 
reciprocity v súvislosti s uznávaním kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky 
zabezpečia, že poskytovatelia 
dôveryhodných služieb v tretích krajinách 
alebo medzinárodných organizáciách 
splnia požiadavky vzťahujúce sa na 
kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, najmä čo sa týka bezpečnosti 
poskytovaných dôveryhodných služieb a 
dohľadu nad kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb.
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Príslušná tretia krajina zabezpečí 
primeranú ochranu osobných údajov
podľa článku 25 ods. 2 smernice 
95/46/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa si želá odkázať na ustanovenia európskych právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov, v ktorých je spresnené, že primeraná úroveň ochrany poskytovanej treťou 
krajinou sa posúdi s ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s odovzdaním alebo prenosom 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia nedávno zverejnila návrh smernice týkajúci sa prístupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím, a po jej prijatí by toto nariadenie malo na ňu odkazovať.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) štatistiku trhu a používania 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
vrátane informácií o samotných 
kvalifikovaných poskytovateľoch 
dôveryhodných služieb, o kvalifikovaných 
dôveryhodných službách, ktoré poskytujú, 

(c) štatistiku trhu a používania 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb.
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o produktoch, ktoré používajú, a 
všeobecného opisu ich zákazníkov.

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že tieto informácie nie sú podstatné, a preto by nemali byť 
začlenené do nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Dohľad nad poskytovateľmi 

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

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa si želá začleniť tento nový článok v záujme uľahčenia činnosť dohľadu, ktorá 
prislúcha orgánom dohľadu vo vzťahu k poskytovateľom dôveryhodných služieb (rozumie sa 
nekvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb), a zaručenia minimálnej úrovne 
právnej platnosti v prípade nekvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 36

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

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Skutočnosť, že informácie boli odovzdané orgánu dohľadu v žiadnom prípade neznamená, že 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb splnil požiadavky, ktoré sa na neho 
vzťahujú. Preto sa spravodajkyňa domnieva, že pred udelením povolenia začať poskytovať 
kvalifikované dôveryhodné služby a zapísaním do zoznamu dôveryhodných informácií musí 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb získať súhlas orgánu dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Skutočnosť, že informácie boli odovzdané orgánu dohľadu v žiadnom prípade neznamená, že 
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kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb splnil požiadavky, ktoré sa na neho 
vzťahujú. Preto sa spravodajkyňa domnieva, že pred udelením povolenia začať poskytovať 
kvalifikované dôveryhodné služby a zapísaním do zoznamu dôveryhodných informácií musí 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb získať súhlas orgánu dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Orgán dohľadu overí súlad 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s 
požiadavkami nariadenia, a to do jedného 
mesiaca od oznámenia uvedeného v 
článku 17 ods. 1.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb sa bude 
môcť uskutočňovať až na základe výslovného súhlasu orgánu dohľadu, zastáva spravodajkyňa 
názor, že by mala byť stanovená lehota na poskytnutie odpovede zo strany tohto orgánu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Orgán dohľadu vyznačí bez zbytočného 
omeškania kvalifikovaný štatút 
kvalifikovaných poskytovateľov služieb a 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb, 
ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom 
uzavretí overenia.

Or. fr



PA\932172SK.doc 25/33 PE508.181v01-00

SK

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb sa bude 
môcť uskutočňovať až na základe overenia správy o audite, lehota na oznámenie výsledku by 
nemala byť bezdôvodne dlhá.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vykonávací akt je pre vymedzenie informácií týkajúcich sa kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb vhodnejší ako delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Odôvodnenie

Vykonávací akt je pre vymedzenie informácií týkajúcich sa kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb vhodnejší ako delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Služba kvalifikovanej značky dôvery 

„EÚ“
1. Službu kvalifikovanej značky dôvery 
„EÚ“ môžu využívať kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb pri 
prezentácii a inzerovaní svojich 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb, 
ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení.
2. Použitím služby kvalifikovanej značky 
dôvery „EÚ“ uvedenej v odseku 1 
prijímajú kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb zodpovednosť za 
súlad služieb so všetkými platnými 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení.
3. Komisia stanovuje prostredníctvom 
vykonávacích aktov osobitné povinné 
kritériá týkajúce sa prezentácie, obsahu, 
rozsahu a koncepcie kvalifikovanej 
značky dôvery „EÚ“. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom zavedenia tejto značky dôvery, o ktoré požiadal Európsky parlament už vo svojom 
uznesení z 26. októbra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu, je posilniť 
prostredníctvom ľahko rozpoznateľného európskeho označenia dôveru používateľov k 
digitálnemu prostrediu. Kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí 



PA\932172SK.doc 27/33 PE508.181v01-00

SK

dodržiavajú podmienky uvedené najmä v článku 19, by malo byť umožnené používať toto 
označenie a získať tak v rámci elektronického obchodovania pridanú hodnotu, čo je napokon 
v súlade s cieľom týkajúcim sa zvyšovania úrovne bezpečnosti dôveryhodných internetových 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Elektronický podpis má právny účinok 
a môže byť prípustný ako dôkaz v súdnom 
konaní, pretože kvalifikované elektronické 
podpisy majú vyššiu úroveň bezpečnosti 
ako ostatné druhy elektronických 
podpisov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, nevyžadujú elektronický 
podpis vyššej úrovne zaručenia
bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický 
podpis.

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, nevyžadujú elektronický 
podpis vyššej úrovne bezpečnosti ako 
kvalifikovaný elektronický podpis.

Or. fr

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rôzne úrovne bezpečnosti elektronického podpisu predstavujú 
hlavný prvok celého nariadenia, spravodajkyňa nepovažuje za vhodné, aby bol tento bod 
stanovený prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Slovo zaručenie neprináša do textu žiadnu pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že rôzne úrovne bezpečnosti elektronických pečatí predstavujú 
hlavný prvok celého nariadenia, spravodajkyňa nepovažuje za vhodné, aby bol tento bod 
stanovený prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o špecifikovanie mechanizmov 
odosielania a prijímania údajov 
prostredníctvom elektronických 
doručovacích služieb, ktoré sa používajú 
so zámerom posilniť interoperabilitu 
medzi elektronickými doručovacími 
službami.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 
ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 
ods. 5, 16 ods. 5, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 
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ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 
ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 
37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu 
neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

ods. 2, 27 ods. 2, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31 a 
37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu 
neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 
16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 
23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6,
29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 
3 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 
ods. 5, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 
ods. 2, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31 a 37 ods. 3 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 
ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 18 
ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 
ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 16 ods. 5, 21 
ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 29 
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ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 
ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a 
Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o dva mesiace.

ods. 4, 30 ods. 2, 31 a 37 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a 
Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o dva mesiace.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
podáva správy o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Prvú správu predloží najneskôr 
do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia. Následné správy bude 
potom predkladať každé štyri roky.

(1) Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade podáva správy o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Prvá správa sa predloží 
najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Následné 
správy bude potom predkladať každé štyri 
roky.

Or. fr

Odôvodnenie

So zreteľom na nové prvky zavedené týmto nariadením a na priamu uplatniteľnosť tohto 
nariadenia vo vnútroštátnom práve členských štátov spravodajkyňa zastáva názor, že prvá 
správa by mala byť predložená najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Táto správa musí umožniť 
stanovenie toho, či je vhodné zmeniť 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia 
vzhľadom na vývoj technológií, trhu a 
právnych podmienok v členských štátoch 
a vzhľadom na medzinárodnú situáciu, a 
všeobecne sa musí v tejto správe uviesť, či 
nariadenie umožnilo dosiahnuť ciele, 
ktoré boli vymedzené v záujme posilnenia 
dôveryhodnosti v digitálnom prostredí. 
Správa musí obsahovať najmä 
hodnotenie vykonávania článkov 13, 16 a 
19. Môže byť prípadne doplnená 
legislatívnymi návrhmi.

Or. fr


