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Pozměňovací návrh 51
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Budování důvěryhodnosti 
internetového prostředí má pro 
hospodářský rozvoj klíčový význam. 
Nedostatečná důvěra vede k tomu, že se 
spotřebitelé, podniky a správní orgány 
zdráhají provádět transakce elektronickými 
prostředky a přijímat nové služby.

(1) Budování důvěryhodnosti 
internetového prostředí má pro 
hospodářský a sociální rozvoj klíčový 
význam. Nedostatečná důvěra, zejména 
v důsledku pocitu nedostatku právní 
jistoty, vede k tomu, že  vede k tomu, že se 
spotřebitelé, podniky a správní orgány 
zdráhají provádět transakce elektronickými 
prostředky a přijímat nové služby.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění větší právní jistoty je hlavní otázkou, kterou řešíme, proto je třeba tuto skutečnost 
uvést hned v samém začátku.  Koncepce sociální rozvoje vychází z návrhu stanoviska paní 
Marity Ulvskogové. 

Pozměňovací návrh 52
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Toto nařízení má zvýšit důvěryhodnost 
elektronických transakcí na vnitřním trhu 
tím, že umožní, aby mezi podniky, občany 
a orgány veřejné správy docházelo 
k bezpečným a bezproblémovým 
elektronickým kontaktům, a tudíž zvýšit 
efektivnost veřejných a soukromých 
internetových služeb, elektronického 
podnikání a elektronického obchodu v 
Unii.

(2) Toto nařízení má zvýšit důvěryhodnost 
elektronických transakcí na vnitřním trhu 
tím, že poskytné společný základ pro 
elektronické transakce mezi podniky, 
občany a orgány veřejné správy, které 
budou z právního hlediska bezpečné, a 
tudíž zvýšit efektivnost veřejných a 
soukromých internetových služeb, 
elektronického podnikání a elektronického 
obchodu v Unii.
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Or. en

Odůvodnění

Hlavní otázkou je opět právní jistota.

Pozměňovací návrh 53
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 
o zásadách Společenství pro elektronické 
podpisy se v zásadě vztahovala pouze na 
elektronické podpisy, aniž by poskytovala 
ucelený přeshraniční a meziodvětvový 
rámec pro bezpečné, důvěryhodné a 
snadno použitelné elektronické transakce. 
Toto nařízení acquis směrnice zlepšuje a 
rozšiřuje.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 
o zásadách Společenství pro elektronické 
podpisy se v zásadě vztahovala pouze na 
elektronické podpisy, aniž by poskytovala 
ucelený přeshraniční a meziodvětvový 
rámec pro bezpečné, důvěryhodné a 
snadno použitelné elektronické transakce. 
Toto nařízení tyto mezery řeší. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách 
Společenství pro elektronické podpisy se v zásadě vztahovala pouze na elektronické podpisy, 
aniž by poskytovala ucelený přeshraniční a meziodvětvový rámec pro bezpečné, důvěryhodné 
a snadno použitelné elektronické transakce. Toto nařízení tyto mezery řeší. 

Pozměňovací návrh 54
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská rada Komisi vyzvala, aby 
vytvořila do roku 2015 jednotný digitální 
trh s cílem urychleně pokročit v klíčových 
oblastech digitálního hospodářství a aby 
prosazovala plně integrovaný jednotný 
digitální trh usnadněním přeshraničního 
využívání internetových služeb, přičemž je 

(5) Evropská rada Komisi vyzvala, aby 
vytvořila do roku 2015 jednotný digitální 
trh s cílem urychleně pokročit v klíčových 
oblastech digitálního hospodářství a aby 
prosazovala plně integrovaný jednotný 
digitální trh usnadněním přeshraničního 
využívání internetových služeb, přičemž je 
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zvláštní pozornost věnována usnadnění 
bezpečné elektronické identifikace a 
autentizace.

zvláštní pozornost věnována usnadnění 
bezpečné elektronické autentizace a 
identifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rada Komisi vyzvala, aby přispěla k 
jednotnému digitálnímu trhu vytvořením 
vhodných podmínek pro vzájemné 
přeshraniční uznávání klíčových 
předpokladů, jako je elektronická 
identifikace, elektronické dokumenty, 
elektronické podpisy a elektronické 
doručování, a pro interoperabilní služby 
elektronické veřejné správy v celé 
Evropské unii.

(6) Rada Komisi vyzvala, aby přispěla k 
jednotnému digitálnímu trhu vytvořením 
vhodných podmínek pro vzájemné 
přeshraniční uznávání klíčových 
předpokladů, jako je elektronická 
autentizace nebo identifikace, elektronické 
dokumenty, elektronické podpisy 
a elektronické doručování, a pro 
interoperabilní služby elektronické veřejné 
správy v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích)1  požaduje, aby Komise v 
případě potřeby přijala opatření, aby bylo 
zajištěno, že koncové zařízení je sestrojeno 
tak, že odpovídá právu uživatelů na 
ochranu a kontrolu využití jejich osobních 
údajů v souladu se směrnicí 1999/5/ES2 a 
rozhodnutím Rady 87/95/EHS ze dne 22. 
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prosince 1986 o normalizaci v oblasti 
informačních technologií a 
telekomunikací3. Evropská mnohostranná 
platforma pro normalizaci v oblasti IKT 
zřízená rozhodnutím Komise ze  dne 28. 
listopadu 20114 se mimoto jeví jako 
přijatelný subjekt, který by mohl být pro 
tyto účely využit, pokud mají orgány pro 
ochranu údajů a Evropská rada pro 
ochranu údajů dostatečné zdroje, aby se 
mohly zapojit do normalizačních procesů, 
které se týkají informačních a 
komunikačních technologií týkajících se 
osobních údajů definovaných ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů5. 
_________________
1 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
2 Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.
3 Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31.
4 Úř. věst. C 349, 30.11.2011, s. 4.
5 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje mechanismus, v rámci něhož mohou Komise, kontrolní 
orgány a Evropská rada pro ochranu údajů spolupracovat na zajištění harmonizovaného 
provádění bezpečných, odolných a z hlediska ochrany soukromí užitečných služeb v oblasti 
autentizace a identifikace. 

Pozměňovací návrh 57
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2006/123/ES ze dne 

(8) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 
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12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu vyžaduje, aby členské státy vytvořily 
jednotná kontaktní místa s cílem zajistit, 
aby veškeré postupy a formality vztahující 
se k přístupu k činnosti poskytování služeb 
a jejímu výkonu mohly být snadno splněny
na dálku a pomocí elektronických 
prostředků, a to prostřednictvím 
příslušného jednotného kontaktního místa a 
u příslušných orgánů. Mnoho 
internetových služeb přístupných 
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa vyžaduje elektronickou identifikaci, 
autentizaci a podpis.

12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu vyžaduje, aby členské státy vytvořily 
jednotná kontaktní místa s cílem zajistit, 
aby přístup k činnosti poskytování služeb a 
především v souvislosti s transakcemi
mohl být v případě vhodných služeb
snadno proveden na dálku a pomocí 
elektronických prostředků, a to 
prostřednictvím příslušného jednotného 
kontaktního místa a u příslušných orgánů. 
Mnoho internetových služeb přístupných 
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa vyžaduje elektronickou identifikaci, 
autentizaci a podpis.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby nedošlo k tomu, že by  pro veškeré služby najednou musely existovat 
státem vytvořené režimy pro autentizaci a identifikaci.  Je na místě zachovat možnost 
existence neautentizovaných služeb.  Je velmi pravděpodobné, že podniky a stejně tak občané 
budou schopni vnímat toto rozlišení. 

Pozměňovací návrh 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Poskytovatelé služeb z jiného 
členského státu nemohou ve většině 
případů použít pro přístup k těmto službám 
svou elektronickou identifikaci, jelikož 
vnitrostátní systémy elektronické 
identifikace v jejich zemi nejsou uznávány 
a přijímány v ostatních členských státech. 
Tato elektronická bariéra znemožňuje, 
aby poskytovatelé služeb plně využívali 
výhod vnitřního trhu. Vzájemně uznávané 
a přijímané prostředky pro elektronickou 
identifikaci usnadní přeshraniční 
poskytování četných služeb na vnitřním 
trhu a umožní podnikům přeshraniční 
působení, aniž by se při kontaktech 
s orgány veřejné správy potýkaly s mnoha 

(9) Poskytovatelé služeb z jiného 
členského státu nemohou ve většině 
případů použít pro přístup k těmto službám 
svou elektronickou autentizaci nebo
identifikaci, jelikož vnitrostátní systémy 
elektronické autentizace nebo identifikace 
v jejich zemi nejsou uznávány a přijímány 
v ostatních členských státech. Dalším 
problémem je to, že v současnosti 
využívané systémy neumožňují občanům a 
uživatelům těchto služeb, aby si 
vybudovali důvěru v poskytovatele služeb 
prostřednictvím účinné vzájemné 
autentizace a identifikace.   Tyto 
elektronické bariéry znemožňují, aby 
poskytovatelé služeb plně využívali výhod 
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překážkami. vnitřního trhu. Vzájemně uznávané a 
přijímané prostředky pro elektronickou 
autentizaci nebo identifikaci usnadní 
přeshraniční poskytování četných služeb na 
vnitřním trhu a umožní podnikům 
přeshraniční působení, aniž by se při 
kontaktech s orgány veřejné správy 
potýkaly s mnoha překážkami.

Or. en

Odůvodnění

Stejně velkou překážkou pro zahájení elektronické autentizace a identifikace je i to, že za 
normálních okolností existuje pouze málo účinných způsob způsobů (pokud vůbec nějaké 
existují), jak si mohou uživatelé ověřit, zda komunikují se správným poskytovatelem služeb. 

Pozměňovací návrh 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pro účely elektronické identifikace by 
měly mít členské státy možnost používat 
nebo zavést prostředky pro přístup k 
internetovým službám. Členské státy by 
měly mít rovněž možnost rozhodnout, zda 
do poskytování těchto prostředků zapojí 
soukromý sektor. Členské státy by neměly 
mít povinnost oznámit své systémy 
elektronické identifikace. Je na členských 
státech, aby si zvolily, zda oznámí veškeré 
nebo pouze některé systémy elektronické 
identifikace používané na vnitrostátní 
úrovni pro přístup alespoň k veřejným 
internetovým službám či zvláštním 
službám, nebo zda tyto systémy neoznámí.

(12) Pro účely elektronické autentizace 
nebo identifikace by měly mít členské státy 
možnost používat nebo zavést prostředky 
pro přístup k internetovým službám 
Členské státy by měly mít rovněž možnost 
rozhodnout, zda do poskytování těchto 
prostředků zapojí soukromý sektor. 
Členské státy by neměly mít povinnost 
oznámit své systémy elektronické 
identifikace. Je na členských státech, aby si 
zvolily, zda oznámí veškeré nebo pouze 
některé systémy elektronické identifikace 
používané na vnitrostátní úrovni pro 
přístup alespoň k veřejným internetovým 
službám či zvláštním službám, nebo zda 
tyto systémy neoznámí.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy by měly mít možnost 
rozhodnout, zda do vydávání prostředků 
pro elektronickou identifikaci zapojí 
veřejný sektor, a umožnit, aby soukromý 
sektor používal pro účely identifikace 
prostředky pro elektronickou identifikaci v 
rámci oznámeného systému, je-li to 
zapotřebí u internetových služeb nebo 
elektronických transakcí. Možnost 
používat tyto prostředky pro elektronickou 

(14) Členské státy by měly mít možnost  
zapojit  do vydávání prostředků pro 
elektronickou autentizaci nebo identifikaci 
soukromý sektor.  Subjekty ze 
soukromého sektoru by měly mít také 
možnost používat pro účely autentizace 
nebo identifikace prostředky pro 
elektronickou autentizaci nebo identifikaci 
v rámci oznámeného systému, je-li to 
zapotřebí u internetových služeb nebo 
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identifikaci by soukromému sektoru 
umožnila spoléhat se na elektronickou 
identifikaci a autentizaci, která se již v 
mnoha členských státech ve značné míře 
používá přinejmenším u veřejných služeb, 
a usnadnila by podnikům a občanům 
přeshraniční přístup k internetovým 
službám. V zájmu snazšího přeshraničního 
používání těchto prostředků pro 
elektronickou identifikaci soukromým 
sektorem by měla být pro spoléhající se 
strany dostupná možnost autentizace 
zajištěná členskými státy, aniž by se 
rozlišovalo mezi veřejným nebo 
soukromým sektorem.

elektronických transakcí.  Možnost 
používat tyto prostředky by soukromému 
sektoru umožnila spoléhat se na 
elektronickou identifikaci a autentizaci, 
která se již v mnoha členských státech ve 
značné míře používá přinejmenším 
u veřejných služeb, a usnadnila by 
podnikům a občanům přeshraniční přístup 
k internetovým službám. V zájmu snazšího 
přeshraničního používání těchto prostředků 
pro elektronickou autentizaci nebo
identifikaci soukromým sektorem by měla 
být pro spoléhající se strany dostupná 
možnost autentizace zajištěná členskými 
státy, aniž by se rozlišovalo mezi veřejným 
a soukromým sektorem.

Or. en

Odůvodnění

Původní formulace Komise nestanoví jednoznačně, kdo je spoléhající se stranou (soukromý 
subjekt), a rozlišení mezi použitím spoléhající strany (poskytovatel osvědčení) a vydavatelem 
fyzického zařízení pro interpretaci identifikačních údajů. 

Pozměňovací návrh 62
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přeshraniční používání prostředků pro 
elektronickou identifikaci v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské státy spolupracovaly při 
zajišťování technické interoperability. To 
vylučuje případné zvláštní vnitrostátní 
technické předpisy, které vyžadují, aby si 
strany z jiných členských států musely 
pořídit například zvláštní technické 
zařízení nebo programové vybavení 
k ověřování a potvrzení platnosti oznámené 
elektronické identifikace. Na druhou 
stranu jsou nevyhnutelné technické 
požadavky vztahující se na uživatele, které 
vyplývají ze specifikací používaného 

(15) Přeshraniční používání prostředků pro 
elektronickou identifikaci v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské státy spolupracovaly při 
zajišťování technické interoperability. 
Nevyhnutelné jsou technické požadavky 
vztahující se na uživatele, které vyplývají 
ze specifikací používaného tokenu (např. 
inteligentní karty). Členské státy, jejichž  
systémy identifikace spoléhají na zvláštní 
technické zařízení nebo programové 
vybavení k ověřování a potvrzení platnosti 
oznámené elektronické identifikace musí 
takovéto osvědčující tokeny poskytovat bez 
dalších nákladů pro účastníky z Unie, 
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tokenu (např. inteligentní karty). kteří nejsou jejich státními příslušníky 
nebo rezidenty. 

Or. en

Odůvodnění

Tímto by se umožniloo těm členským státům, které mají sofistikovanější přístupy 
k elektronické identifikaci týkající se autentizace nejen občana ve vztahu k veřejné službě, ale 
také veřejné služby ve vztahu k občanům, aby si  zachovaly tuto vyšší úroveň důvěry, aniž by 
došlo k ohrožení cíle týkajícího se  interoperability. 

Pozměňovací návrh 63
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přeshraniční používání prostředků pro 
elektronickou identifikaci v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské státy spolupracovaly při 
zajišťování technické interoperability. To 
vylučuje případné zvláštní vnitrostátní 
technické předpisy, které vyžadují, aby si 
strany z jiných členských států musely 
pořídit například zvláštní technické 
zařízení nebo programové vybavení 
k ověřování a potvrzení platnosti oznámené 
elektronické identifikace. Na druhou stranu 
jsou nevyhnutelné technické požadavky 
vztahující se na uživatele, které vyplývají 
ze specifikací používaného tokenu (např. 
inteligentní karty).

(15) Přeshraniční používání prostředků pro 
elektronickou identifikaci v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské státy spolupracovaly při 
zajišťování technické interoperability 
v souladu se zásadnou technologické 
neutrality. To vylučuje případné zvláštní 
vnitrostátní technické předpisy, které 
vyžadují, aby si strany z jiných členských 
států musely pořídit například zvláštní 
technické zařízení nebo programové 
vybavení k ověřování a potvrzení platnosti 
oznámené elektronické identifikace. Na 
druhou stranu jsou nevyhnutelné technické 
požadavky vztahující se na uživatele, které 
vyplývají ze specifikací používaného 
tokenu (např. inteligentní karty).

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Spolupráce členských států by měla 
zajistit technickou interoperabilitu 
oznámených systémů elektronické 
identifikace v zájmu posílení vysoké 
úrovně důvěryhodnosti a bezpečnosti 
odpovídající míře rizika. Této spolupráci 
by měla napomoci výměna informací a 
sdílení osvědčených postupů mezi 
členskými státy za účelem jejich 
vzájemného uznávání.

(16) Spolupráce členských států by měla 
zajistit technickou interoperabilitu 
oznámených systémů elektronické 
identifikace v zájmu posílení vysoké 
úrovně důvěryhodnosti a bezpečnosti 
odpovídající míře rizika. Této spolupráci 
by měla napomoci výměna informací a 
sdílení osvědčených postupů mezi 
členskými státy za účelem jejich 
vzájemného uznávání, zejména v případě 
elektronických služeb považovaných za 
služby se značným přeshraničním 
významem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Spolupráce členských států by měla 
zajistit technickou interoperabilitu 
oznámených systémů elektronické 
identifikace v zájmu posílení vysoké 
úrovně důvěryhodnosti a bezpečnosti 
odpovídající míře rizika. Této spolupráci 
by měla napomoci výměna informací a 
sdílení osvědčených postupů mezi 
členskými státy za účelem jejich 
vzájemného uznávání.

(16) Spolupráce členských států by měla 
zajistit technickou interoperabilitu 
oznámených systémů elektronické 
autentizace nebo identifikace v zájmu 
posílení vysoké úrovně důvěryhodnosti 
a bezpečnosti odpovídající míře rizika. 
Této spolupráci by měla napomoci výměna 
informací a sdílení osvědčených postupů 
mezi členskými státy za účelem jejich 
vzájemného uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo stanovit rovněž 
obecný právní rámec pro využívání 
důvěryhodných elektronických služeb. 
Nemělo by však ukládat obecnou 
povinnost používat tyto služby. Toto 
nařízení by se zejména nemělo vztahovat 
na poskytování služeb na základě 
dobrovolných dohod podle soukromého 
práva. Nemělo by se vztahovat ani na 
aspekty související s uzavíráním a platností 
smluv nebo jiných právních závazků, 
pokud existují požadavky na formu 
předepsané vnitrostátními právními 
předpisy nebo právními předpisy Unie.

(17) Toto nařízení by mělo stanovit rovněž 
obecný právní rámec pro využívání 
důvěryhodných elektronických služeb aniž 
by vytvářelo obecnou povinnost používat 
tyto služby. Toto nařízení by se zejména 
nemělo vztahovat na poskytování služeb na 
základě dobrovolných dohod podle 
soukromého práva. Členské státy zajistí 
rovné podmínky pro elektronické 
důvěryhodné služby, nezávisle na tom, zda 
jsou vydávány za podmínek stanovených 
podle veřejného nebo soukromého práva. 

Stejně tak se toto nařízení  nevztahuje na 
aspekty související s uzavíráním a platností 
smluv či jiných právních závazků, pokud 
existují požadavky na formu předepsané 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právními předpisy Unie.

Členské státy nicméně zajistí, aby formy 
předepsané vnitrostátními předpisy nebo 
předpisy Unie neměly vliv na právní 
platnost a účinnost elektronických 
důvěryhodných služeb sjednaných mezi 
soukromými nebo veřejnými subjekty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly mít možnost 
stanovit kromě důvěryhodných služeb, jež 
jsou součástí uzavřeného seznamu 
důvěryhodných služeb stanoveného v 
tomto nařízení, i jiné druhy důvěryhodných 
služeb za účelem jejich uznávání na 
vnitrostátní úrovni jako kvalifikovaných 

(19) Členské státy by měly mít možnost 
stanovit kromě důvěryhodných služeb, jež 
jsou součástí uzavřeného seznamu 
důvěryhodných služeb stanoveného v 
tomto nařízení, i jiné druhy důvěryhodných 
služeb za účelem jejich uznávání na 
vnitrostátní úrovni jako důvěryhodných 
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důvěryhodných služeb. služeb.
((Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 68
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) K zvýšení důvěry občanů ve vnitřní 
trh a na podporu používání 
důvěryhodných služeb a produktů by měly 
být zavedeny pojmy „kvalifikované 
důvěryhodné služby“ a „kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb“ za 
účelem stanovení požadavků a povinností, 
které mají zajistit vysokou úroveň 
bezpečnosti všech používaných nebo 
poskytovaných kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb a produktů.

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Není třeba zavádět koncepci kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb.  
Spolehlivost jakéhokoli poskytovatele důvěryhodných služeb se odvíjí od jeho odpovědnosti a 
hodnověrnosti.  Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby technická řešení byla důkladná a 
moderní, je vystavit je konsistentní a trvalé kontrole ze strany jiných řešení.  Tato 
samoregulační metoda se v oblasti bezpečnosti již používá.  Orgán dohledu v každém 
z členských států by takovouto situaci nezměnil. 

Pozměňovací návrh 69
Jürgen Creutzmann



AM\936276CS.doc 15/155 PE510.784v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) K zvýšení důvěry občanů ve vnitřní 
trh a na podporu používání důvěryhodných 
služeb a produktů by měly být zavedeny 
pojmy „kvalifikované důvěryhodné 
služby“ a „kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb“ za účelem 
stanovení požadavků a povinností, které 
mají zajistit vysokou úroveň bezpečnosti 
všech používaných nebo poskytovaných 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb a 
produktů.

(22) K zvýšení důvěry občanů ve vnitřní 
trh a na podporu používání důvěryhodných 
služeb a produktů by měly být zavedeny 
pojmy „kvalifikované důvěryhodné 
služby“ a „kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb“ za účelem 
stanovení požadavků a povinností, které 
mají zajistit vysokou úroveň bezpečnosti 
všech používaných nebo poskytovaných 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb a 
produktů. Jak kvalifikovaný, tak i 
zaručený elektronický podpis mohou být 
považovány za právně rovnocenné 
vlastnoručním podpisům.  Žádné 
ustanovení tohoto nařízení by nemělo 
omezovat možnost jakékoli fyzické nebo 
právnické osoby prokázat na základě 
důkazů nespolehlivost jakékoli formy 
elektronického podpisu.  Nicméně 
v případě kvalifikovaného elektronického 
podpisu spočívá důkazní břemeno při 
zpochybnění totožnosti podepisující osoby 
na straně vznášející námitku. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že dokonce i nekvalifikovaný podpis může mít stejný účinek jako 
vlastnoruční podpis.  Jediný rozdíl spočívá v důkazním břemenu. 

Pozměňovací návrh 70
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V souladu se závazky podle Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která v EU vstoupila v 
platnost, musí mít osoby se zdravotním 

(23) V souladu se závazky podle Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která v EU vstoupila 
v platnost, a s ohledem na právní předpisy 
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postižením možnost využívat poskytované 
důvěryhodné služby a konečné uživatelské 
produkty používané při poskytování těchto 
služeb stejně jako ostatní spotřebitelé.

Unie týkající se přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru 
v plném souladu s nimi, musí mít osoby se 
zdravotním postižením možnost využívat 
poskytované důvěryhodné služby, služby 
elektronické identifikace a konečné 
uživatelské produkty používané při 
poskytování těchto služeb stejně jako 
ostatní spotřebitelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Každý poskytovatel důvěryhodných 
služeb funguje v mimořádně citlivém 
prostředí, kde mnoho dalších aktérů 
spoléhá na integritu jeho služeb.  
Především jeho zákazníci předpokládají, 
že je za všech okolností důvěryhodný.  Je 
proto důležité, aby předcházel konfliktu 
zájmů.  V zájmu řádné správy v souvislosti 
s elektronickými podpisy a elektronickou 
identifikací by poskytovatelé 
důvěryhodných služeb neměli být 
všeobecně provozováni ani vlastněni 
subjekty  poskytujícími služby, které si 
vyžadují jejich důvěryhodné služby.  
Dohled je prováděn příslušným orgánem 
dohledu. 

Or. en

Odůvodnění

Oddělení funkcí poskytovatele důvěryhodných služeb od funkcí poskytovatele služeb, které 
vyžadují osvědčení důvěryhodnosti, znamená, že je menší pravděpodobnost, že by převládl 
jednotlivý zájem nebo že by docházelo k nepatřičnému ovlivňování poskytovatele 
důvěryhodných služeb.  Jedná se o důležitou zásadu při budování patřičných řetězců důvěry v 
rámci trhu pro elektronické podpisy.



AM\936276CS.doc 17/155 PE510.784v01-00

CS

Pozměňovací návrh 72
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Orgány dohledu by měly 
spolupracovat s orgány pro ochranu 
údajů a vyměňovat si s nimi informace, 
aby bylo zajištěno řádné uplatňování 
právních předpisů v oblasti ochrany údajů 
ze strany poskytovatelů služeb. Tato 
výměna údajů by se měla týkat zejména 
bezpečnostních incidentů a narušení 
bezpečnosti osobních údajů.

(25) Ověřovatelé a vnitrostátní subjekty 
odpovědné za akreditaci nebo dohled plní 
požadavky stanovené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů.

Členské státy rovněž zajistí, aby 
poskytovatelé důvěryhodných služeb a 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
akreditaci nebo dohled spolupracovaly a 
vyměňovaly si informace s orgány pro 
ochranu údajů, aby bylo zajištěno řádné 
uplatňování právních předpisů v oblasti 
ochrany údajů ze strany poskytovatelů 
služeb  Tato výměna údajů by se měla 
týkat zejména bezpečnostních incidentů a 
narušení bezpečnosti osobních údajů, 
pokud tak stanoví platné právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všechny členské státy by měly 
dodržovat společné základní požadavky na 
dohled s cílem zajistit srovnatelnou úroveň 
bezpečnosti kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb. K usnadnění 
jednotného uplatňování těchto požadavků 
v celé Unii by členské státy měly přijmout 

(28) Všechny členské státy by měly 
dodržovat společné základní požadavky na 
dohled s cílem zajistit srovnatelnou úroveň 
bezpečnosti důvěryhodných služeb. 
K usnadnění jednotného uplatňování těchto 
požadavků v celé Unii by členské státy 
měly přijmout srovnatelné postupy a měly 
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srovnatelné postupy a měly by si 
vyměňovat informace o svých činnostech v 
oblasti dohledu a o osvědčených postupech 
používaných v praxi.

by si vyměňovat informace o svých 
činnostech v oblasti dohledu a o 
osvědčených postupech používaných v 
praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Za účelem poskytování náležitých 
informací dotčeným stranám v případě 
narušení bezpečnosti podle směrnice 
95/46/ES nebo ztráty integrity je nezbytné
oznamování narušení bezpečnosti 
a posuzování bezpečnostních rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby mohla Komise a členské státy 
posoudit dopady tohoto nařízení, měly by 
orgány dohledu poskytovat statistické 
údaje o kvalifikovaných důvěryhodných 
službách a o jejich využívání.

(31) Aby mohla Komise a členské státy 
posoudit dopady tohoto nařízení, měly by 
orgány dohledu poskytovat statistické 
údaje o důvěryhodných službách a o jejich 
využívání.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 76
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění udržitelnosti a stálosti 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb a 
posílení důvěry uživatelů v kontinuitu 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb by 
orgány dohledu měly zajistit, aby byly po 
příslušnou dobu uchovávány údaje 
o kvalifikovaných poskytovatelích 
důvěryhodných služeb a aby byly přístupné 
i v případě, že kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb přestane existovat.

(33) K zajištění udržitelnosti a stálosti 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb 
s jednoznačným veřejným posláním a 
posílení důvěry uživatelů v kontinuitu 
důvěryhodných služeb by orgány dohledu 
měly zajistit, aby byly po příslušnou dobu 
uchovávány údaje o takovýchto 
poskytovatelích důvěryhodných služeb a 
aby byly přístupné i v případě, že takovýto
poskytovatel důvěryhodných služeb 
přestane existovat.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dohledu tak nesou odpovědnost za kontinuitu služeb těch poskytovatelů 
důvěryhodných služeb, kteří poskytují určitou službu určitému členskému státu za veřejným 
účelem.  Odstraňují se odkazy na kvalifikované poskytovatele důvěryhodných služeb v souladu 
s body odůvodnění 22, 28 a 31.

Pozměňovací návrh 77
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění udržitelnosti a stálosti 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb a 
posílení důvěry uživatelů v kontinuitu 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb by 
orgány dohledu měly zajistit, aby byly po 
příslušnou dobu uchovávány údaje 
o kvalifikovaných poskytovatelích
důvěryhodných služeb a aby byly přístupné 
i v případě, že kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb přestane existovat.

(33) K zajištění udržitelnosti a stálosti 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb a 
posílení důvěry uživatelů v kontinuitu 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb by 
orgány dohledu měly zajistit, aby byly po 
příslušnou dobu uchovávány údaje 
shromážděné kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb a aby 
byly přístupné i v případě, že kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
přestane existovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) K usnadnění dohledu nad 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb například v případě, 
že poskytovatel poskytuje své služby na 
území jiného členského státu a nepodléhá v 
tomto státě dohledu nebo pokud se 
počítače poskytovatele nacházejí na území 
jiného členského státu, než ve kterém je 
usazen, by měl být zřízen systém vzájemné 
pomoci mezi orgány dohledu v členských 
státech.

(34) K usnadnění dohledu nad  
poskytovateli důvěryhodných služeb 
například v případě, že poskytovatel 
poskytuje své služby na území jiného 
členského státu a nepodléhá v tomto státě
dohledu nebo pokud se počítače 
poskytovatele nacházejí na území jiného 
členského státu, než ve kterém je usazen, 
by měl být zřízen systém vzájemné pomoci 
mezi orgány dohledu v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
odpovídají za dodržování požadavků 
stanovených v tomto nařízení při 
poskytování důvěryhodných služeb, 
zejména kvalifikovaných důvěryhodných 
služeb. Orgány dohledu odpovídají za 
dohled nad dodržováním těchto požadavků 
ze strany poskytovatelů důvěryhodných 
služeb.

(35) Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
odpovídají za dodržování požadavků 
stanovených v tomto nařízení při 
poskytování důvěryhodných služeb, 
zejména kvalifikovaných důvěryhodných 
služeb. Orgány dohledu odpovídají za 
dohled nad dodržováním těchto požadavků 
ze strany poskytovatelů důvěryhodných 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Jeví se, že by orgány dohledu neměly pouze dohlížet na to, jak poskytovatelé důvěryhodných 
služeb splňují požadavky, ale na to, zda je vůbec splňují, a že by rovněž měly mít k dispozici 
nástroje umožňující přijímat přísnější opatření, pokud se ukáže, že poskytovatel 
důvěryhodných služeb ve skutečnosti požadavky nesplňuje. 
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Pozměňovací návrh 80
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) S cílem umožnit účinný postup pro 
zahájení poskytování služeb, který by měl 
vést k zařazení kvalifikovaných 
poskytovatelů důvěryhodných služeb a 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které poskytují, na důvěryhodné seznamy, 
je nutno podporovat předběžné kontakty 
mezi potencionálními kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb a 
příslušným orgánem dohledu v zájmu 
usnadnění hloubkové kontroly vedoucí k 
poskytování kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb.

(36) S cílem umožnit účinný postup pro 
zahájení poskytování služeb, který by měl 
vést k zařazení poskytovatelů 
důvěryhodných služeb a důvěryhodných 
služeb, které poskytují, na důvěryhodné 
seznamy, je nutno podporovat předběžné 
kontakty mezi potencionálními  
poskytovateli důvěryhodných služeb a 
příslušným orgánem dohledu v zájmu 
usnadnění hloubkové kontroly vedoucí k 
poskytování důvěryhodných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Nezbytnými prvky při budování 
důvěry mezi tržními subjekty jsou 
důvěryhodné seznamy, jelikož udávají stav 
kvalifikace poskytovatele služeb v době 
dohledu, na druhou stranu nejsou 
podmínkou pro dosažení stavu kvalifikace 
a poskytování kvalifikovaných 
důvěryhodných služeb, jež vyplývá z 
dodržování požadavků tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění 22, 28, 31, 33, 34 a 35 Je třeba všimnout si 
toho, že lze stanovit kvalifikační požadavky na poskytování služeb, aniž by byla požadována 
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kvalifikace  poskytovatelů důvěryhodných služeb jako takových

Pozměňovací návrh 82
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Jakmile byla kvalifikovaná 
důvěryhodná služba oznámena, nemůže být 
s ohledem na splnění správního postupu 
nebo formality dotčeným subjektem z 
veřejného sektoru odmítnuta kvůli tomu, že 
není zařazena na důvěryhodné seznamy 
vyhotovené členskými státy. Za tímto 
účelem subjekt z veřejného sektoru 
odkazuje na orgán veřejné správy či jiný 
subjekt pověřený poskytováním služeb 
elektronické veřejné správy, jako je 
podávání daňového přiznání 
prostřednictvím internetu, žádosti o rodné 
listy, účast v postupech elektronického 
zadávání veřejných zakázek atd.

(38) Jakmile byla důvěryhodná služba 
oznámena, nemůže být s ohledem na 
splnění správního postupu nebo formality 
dotčeným subjektem z veřejného sektoru 
odmítnuta kvůli tomu, že není zařazena na 
důvěryhodné seznamy vyhotovené 
členskými státy. Za tímto účelem subjekt z 
veřejného sektoru odkazuje na orgán 
veřejné správy či jiný subjekt pověřený 
poskytováním služeb elektronické veřejné 
správy.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22. Mimoto seznam zahrnutých elektronických 
služeb veřejné správy buď existuje nebo neexistuje.  Otevřený seznam není za těchto okolností 
vhodný a je možné jej bez problému vytvořit posléze. 

Pozměňovací návrh 83
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Evropská komise vypracuje do tří let 
od přijetí tohoto nařízení návrh evropské 
značky důvěry pro poskytovatele 
důvěryhodných služeb, která by mohla 
spotřebitelům sloužit k hodnocení různých 
úrovní bezpečnosti zajištěných 



AM\936276CS.doc 23/155 PE510.784v01-00

CS

poskytovateli důvěryhodných služeb v 
rámci vnitřního trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Podepisující osoba by měla mít 
možnost svěřit kvalifikované prostředky 
pro vytváření elektronického podpisu do 
péče třetí straně, pokud jsou zavedeny 
odpovídající mechanismy a postupy, které 
zajišťují, že podepisující osoba má 
výhradní kontrolu nad používáním svých 
dat pro vytváření elektronického podpisu, a 
použitím tohoto prostředku jsou splněny 
požadavky na kvalifikovaný podpis.

(40) Podepisující osoba by měla mít 
možnost svěřit prostředky pro vytváření 
elektronického podpisu do péče třetí straně, 
pokud jsou zavedeny odpovídající 
mechanismy a postupy, které zajišťují, že 
podepisující osoba má výhradní kontrolu 
nad používáním svých dat pro vytváření 
elektronického podpisu, a použitím tohoto 
prostředku jsou splněny požadavky na 
podpis.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) V zájmu zajištění právní jistoty 
ohledně platnosti podpisu je nezbytné 
podrobně uvést, které prvky 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
musí posoudit spoléhající se strana, která 
provádí ověření. Stanovení požadavků na 
kvalifikované poskytovatele 
důvěryhodných služeb, kteří mohou 
poskytovat kvalifikovanou službu pro 
ověřování spoléhajícím se stranám, jež 
nejsou ochotny nebo schopny provádět 
ověřování kvalifikovaných elektronických 
podpisů samy, by mělo soukromý nebo 
veřejný sektor podnítit k investicím do 

(41) V zájmu zajištění právní jistoty 
ohledně platnosti podpisu je nezbytné 
podrobně uvést, které prvky elektronického 
podpisu musí posoudit spoléhající se 
strana, která provádí ověření. Stanovení 
požadavků na kvalifikované poskytovatele 
důvěryhodných služeb, kteří mohou 
poskytovat službu pro ověřování 
spoléhajícím se stranám, jež nejsou 
ochotny nebo schopny provádět ověřování 
elektronických podpisů samy, by mělo 
soukromý nebo veřejný sektor podnítit k 
investicím do těchto služeb. Oba prvky by 
měly usnadnit ověřování elektronických 
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těchto služeb. Oba prvky by měly usnadnit 
ověřování kvalifikovaných elektronických 
podpisů a být vhodné pro všechny strany 
na úrovni Unie.

podpisů a být vhodné pro všechny strany 
na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Vyžaduje-li transakce kvalifikovanou 
elektronickou značku právnické osoby, 
měl by být stejně tak přijatelný 
kvalifikovaný elektronický podpis 
zplnomocněného zástupce této právnické 
osoby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 87
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Elektronické značky by měly sloužit 
jako důkaz toho, že elektronický 
dokument vydala určitá právnická osoba, 
a poskytovat jistotu ohledně původu a 
integrity dokumentu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že elektronickou značku Evropská komise přidala do tohoto nařízení s úmyslem 
vytvořit zákonnou cestou pro dosud neexistující typ autentizace pro právnické osoby. Otázkou 
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je, zda již existuje nějaké technické řešení, které by se mohlo samo vyvíjet, a zda je v tuto 
chvíli nezbytné stanovovat v právních předpisech technické požadavky pro toto řešení. 
Užitečnější bude stanovit jednoznačná pravidla pro veškeré aktéry zapojené do řetězce tvorby 
značky. 

Pozměňovací návrh 88
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Elektronické značky by měly sloužit 
jako důkaz toho, že elektronický dokument 
vydala určitá právnická osoba, a 
poskytovat jistotu ohledně původu a
integrity dokumentu.

(43) Elektronické značky a razítka by měly 
sloužit jako důkaz toho, že elektronický 
dokument vydala určitá právnická osoba, a 
poskytovat jistotu ohledně integrity 
dokumentu.

Or. en

Odůvodnění

Silně se doporučuje, aby byl výraz „značka“ doplněn o výraz „razítko“.  Výraz „značka“ má 
již trvalé konotace v právních předpisech mnoha evropských členských států, kde se používá v 
souvislosti s veřejným aktem legalizace dokumentů.  Jeho zavedení by v soukromých 
dokumentech by vyvolalo značné nejasnosti mezi právníky.  

Pozměňovací návrh 89
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Toto nařízení by mělo zajistit 
dlouhodobé uchovávání informací, tj. 
právoplatnost elektronického podpisu a 
elektronických značek po delší dobu, což 
zaručuje, že mohou být ověřeny bez 
ohledu na budoucí technologické změny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tohoto cíle by bylo možno technicky dosáhnout je použitím otevřených standardů, které jsou 
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volně přístupné všem, a dodržováním zásady zpětné kompatibility a interoperability.  
Jednoduše jsme této fáze jakožto zákonodárci  ještě nedosáhli a je třeba počkat na vývoj 
v odvětví.  K tomuto vývoji již dochází, takže asi nebudeme muset čekat dlouho. 

Pozměňovací návrh 90
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Jelikož v současnosti používají 
příslušné orgány v členských státech při 
podepisování svých dokumentů 
elektronickými prostředky různé formáty 
zaručených elektronických podpisů, je 
nutné zajistit, aby členské státy mohly při 
přijímání dokumentů, které byly 
podepsány elektronickými prostředky, 
technicky podporovat alespoň určitý počet 
formátů zaručených elektronických 
podpisů. Pokud příslušné orgány v 
členských státech používají zaručené 
elektronické značky, bude obdobně nutné 
zajistit, aby podporovaly přinejmenším 
určitý počet formátů zaručených 
elektronických značek.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu docílit interoperability při využívání technologií pro podpisy a značky 
v jednotlivých členských státech.  Neřeší také otázku, kolik formátů značek a podpisů by mělo 
být zahrnuto na seznam příslušných orgánů. 

Pozměňovací návrh 91
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Kromě ověření pravosti dokumentu 
vydaného právnickou osobou lze 
elektronické značky použít k ověřování 

vypouští se
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pravosti jakýchkoli digitálních aktiv 
dotyčné právnické osoby, například 
softwarového kódu, serverů.

Or. en

Odůvodnění

Rozdíl mezi značkami a podpisy by neměl být příliš velký.  Průmysl často vytváří často tyto 
mechanismy v okamžiku, kdy je jich zapotřebí, a to v mezích vhodného rámce. 

Pozměňovací návrh 92
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Za účelem pružného a rychlého 
doplnění určitých podrobných 
technických aspektů tohoto nařízení by 
měla být Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o interoperabilitu 
elektronických identifikací; bezpečnostní 
opatření vyžadovaná od poskytovatelů 
důvěryhodných služeb; uznané nezávislé 
subjekty odpovědné za provádění auditů 
u poskytovatelů služeb; důvěryhodné 
seznamy; požadavky týkající se úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisů; 
požadavky na kvalifikované certifikáty pro 
elektronické podpisy, jejich ověřování a 
uchovávání; orgány odpovědné za 
certifikaci kvalifikovaných prostředků pro 
vytváření elektronického podpisu a 
požadavky týkající se úrovní bezpečnosti 
elektronických značek a požadavky na 
kvalifikované certifikáty pro elektronické 
značky; interoperabilitu mezi 
doručovacími službami. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a 
to i na odborné úrovni.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Je nevhodné, aby součástí tohoto nařízení byly podrobné technické aspekty, a není to ani 
nezbytné k dosažení toho, co je již z politického hlediska dosaženo v rámci článků 3 až 7.  
Vhodné tržní mechanismy týkající se transparentnosti a oddělení funkcí  v rámci trhu 
poskytovatelů důvěryhodných služeb není  rovněž vhodné řešit mimo ustanovení článků 15 a 
16 a body odůvodnění.  Normalizační mechanismy by se  měly řídit běžnými postupy v rámci 
norem týkajících se veřejných zakázek, které na evropské úrovni již existují. 

Pozměňovací návrh 93
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci, 
zejména za účelem určení referenčních 
čísel norem, které vedou k předpokladu 
shody s určitými požadavky stanovenými 
v tomto nařízení nebo vymezenými 
v aktech v přenesené pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(51) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci, 
zejména za účelem určení referenčních 
čísel norem, které vedou k předpokladu 
shody s určitými požadavky stanovenými 
v tomto nařízení nebo vymezenými 
v aktech v přenesené pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být po transparentních 
konzultacích se zúčastněnými stranami  
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí,

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) V zájmu zajištění právní jistoty pro 
tržní subjekty, které již používají 
kvalifikovaná osvědčení vydaná podle 
směrnice 1999/93/ES, je nutné stanovit 

(53) V zájmu zajištění právní jistoty pro 
tržní subjekty, které již používají osvědčení 
vydaná podle směrnice 1999/93/ES, je 
nutné stanovit dostatečně dlouhé časové 
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dostatečně dlouhé časové období za účelem 
přechodu. Je rovněž nezbytné umožnit 
Komisi přijímání prováděcích aktů a aktů v 
přenesené pravomoci před tímto dnem.

období za účelem přechodu. Je rovněž 
nezbytné umožnit Komisi přijímání 
prováděcích aktů a aktů v přenesené 
pravomoci před tímto dnem.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Výraz „elektronický“ se jeví jako nadbytečné. 

Pozměňovací návrh 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví podmínky, za 
nichž členské státy uznávají a přijímají 
prostředky pro elektronickou identifikaci 
fyzických a právnických osob, které 
spadají do oznámeného systému 
elektronické identifikace jiného členského 
státu.

2. Toto nařízení stanoví podmínky, za 
nichž členské státy uznávají a přijímají 
prostředky pro elektronickou autentizaci 
nebo identifikaci pro fyzické a právnické 
osoby, které spadají do oznámeného 
systému elektronické identifikace jiného 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 98
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení stanoví právní rámec pro 
elektronické podpisy, elektronické značky, 
elektronická časová razítka, elektronické 
dokumenty, elektronické doručování a 
ověřování webových stránek.

3. Toto nařízení stanoví právní rámec pro 
určité elektronické podpisy, související 
důvěryhodné služby a autentizace určitých 
aspektů služeb poskytovaných v rámci 
sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení stanoví právní rámec pro 
elektronické podpisy, elektronické značky, 
elektronická časová razítka, elektronické 
dokumenty, elektronické doručování a 

3. Toto nařízení stanoví právní rámec pro 
elektronické podpisy, elektronické značky, 
elektronická časová razítka, elektronické 
dokumenty a elektronické doručování a 
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ověřování webových stránek. ověřování webových stránek.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o webové stránky, existují již v tomto odvětví normy, které jsou obecně akceptovány 
a uznávány spotřebiteli.  Přidaná hodnota kvalifikovaného ověřování webových stránek není 
proto jistá. Mimoto je internet ze své povahy globální a uživatelé by potom byli konfrontování 
s webovými stránkami, které spadají pod evropské předpisy, a stránkami, které pod ně 
nespadají, což by vedlo ke  zmatku a nejistotě, aniž by to automaticky znamenalo, že by 
„nekvalifikované“ webové stránky byly jako takové méně bezpečné. 

Pozměňovací návrh 100
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že i v případě nekvalifikovaných služeb platí volnost pohybu. 

Pozměňovací návrh 101
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Toto nařízení se vztahuje na 
elektronickou identifikaci uznávanou
členskými státy, jimi nebo jejich jménem 
vydávanou a na poskytovatele
důvěryhodných služeb usazené v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

Systémy vytvořené soukromým sektorem by měly být způsobilé pro oznámení tehdy, uzná-li je 
členský stát.

Pozměňovací návrh 102
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Toto nařízení se vztahuje na 
elektronickou autentizaci a identifikaci 
zajišťovanou členskými státy, jejich 
jménem nebo v rámci jejich odpovědnosti 
a na přidružené poskytovatele
důvěryhodných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jürgen Creutzmann

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

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

2. Toto nařízení se nevztahuje na 
poskytování důvěryhodných 
elektronických služeb, jež jsou 
poskytovány za interním účelem v rámci 
uzavřené skupiny účastníků.  Jakákoli 
třetí strana, která by měla v úmyslu 
zpochybnit platnost takovéto důvěryhodné 
služby,  tak nemůže učinit pouze na 
základě toho, že by důvěryhodná služba 
nesplňovala požadavky tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Původní znění je nejasné a mohlo by být vykládáno tak, že v rámci soukromého práva existuje 
možnost, jak se vyhnout dodržování tohoto nařízení.  Namísto toho je třeba upřesnit, že tyto 
služby nejsou nabízeny veřejnosit a že je počet zúčastněných stran omezen a stanoven. 

Pozměňovací návrh 105
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení se vztahuje na 
kvalifikované i nekvalifikované 
poskytovatele důvěryhodných služeb, kteří 
jsou v Unii usazeni nebo v ní poskytují 
služby. Nevztahuje se na poskytování 
důvěryhodných elektronických služeb na 
základě dobrovolných dohod podle 
soukromého práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sajjad Karim

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

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Formulace „dobrovolné dohody“ je matoucí, jelikož tento koncept v právním slova smyslu 
v mnoha členských státech neexistuje. Oblast působnosti nařízení by měla být co nejširší –
tento text by mohl obsahovat právní mezeru, kvůli níž by jakákoliv smlouva mohla být 
zúčastněnými stranami definována jako „dobrovolná dohoda“. Tento pozměňovací návrh je v 
souladu se zněním stávající směrnice o elektronických podpisech (1999/93/ES).

Pozměňovací návrh 107
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, aniž je dotčena jejich státní 
suverenita, zajistí, aby formy stanovené ve 
vnitrostátních předpisech nebo 
v předpisech Unie neoslabovaly právní 
platnost elektronických důvěryhodných 
služeb v souladu s požadavky veřejného a 
soukromého práva.  

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání osobních identifikačních údajů 
v elektronické podobě, které jednoznačně 

1) „elektronickou identifikací“ proces 
elektronické autentizace za použití
osobních identifikačních údajů 
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označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu;

v elektronické podobě, které jednoznačně 
označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu, pokud:
a) mohou být identifikační údaje použity 
pouze spoléhající se stranou pro 
identifikaci osoby při splnění stanovených 
podmínek (podmíněná elektronická 
identifikace) nebo
b) mohou být identifikační údaje použity 
spoléhající se stranou pro identifikace 
osoby (nepodmíněná elektronická 
identifikace);

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání osobních identifikačních údajů 
v elektronické podobě, které jednoznačně
označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu;

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání osobních identifikačních údajů 
v elektronické podobě, které jednoznačně 
označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu buď jednoznačným způsobem, nebo 
v míře nezbytné pro daný účel;

Or. en

Odůvodnění

Do tohoto návrhu by měla být začleněna zásada minimalizace množství údajů. Zatímco 
některé služby vyžadují jednoznačnou identifikaci, u jiných nemusí být nutné předávat všechny 
informace. Někde například postačí pouze ověření věku dané osoby, zatímco jiné údaje nejsou 
potřeba.

Pozměňovací návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání osobních identifikačních údajů 
v elektronické podobě, které jednoznačně 
označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu;

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání identifikačních údajů 
v elektronické podobě, které jednoznačně 
označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „transakcí“ spojení nebo kontakt mezi 
osobou a spoléhající se stranou;

Or. en

Odůvodnění

Definice „transakce“ je nezbytná pro další definice.  Omezení na „spojení“ vylučuje např. 
delší dobu trvající smluvní vztah s několika smlouvami mezi zúčastněnými stranami.  
V druhém případě se jedná o vztah a spadá do kontextu elektronické autentizace závislé na 
konkrétní situaci, která je uvedena níže.  Slovo „spojení“ spíše odkazuje na trvání doby, 
kterou osoba strávila daným úkonem, např. návštěvou konkrétní webové stránky. 

Pozměňovací návrh 112
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) „nevystopovatelnou elektronickou 
autentizací“ proces použití údajů 
v elektronické formě v souvislosti se znaky 
fyzické nebo právnické osoby, kdy 
poskytnuté znaky a doplňující informace, 
které jsou k dispozici, neumožňují, aby 
byla transakce spojena s osobou nebo 
další transakcí;
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Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech je vytvoření přímého spojení s osobou zbytečné a obecně v rámci hledisek 
ochrany osobních údajů a především zásady minimalizace údaje je to dokonce nežádoucí či 
v rozporu s předpisy, viz. čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 95/46/ES. Například poskytovatel 
online služeb potřebuje vědět, zda zákazník již dosáhl věku 18 let, nepotřebuje však znát jeho 
jméno, adresu nebo přesné datum narození k tomu, aby stanovil, zda daný zákazník může mít 
přístup k určité službě nebo zda si může objednat si určité zboží.  V tomto případě dostačuje 
poskytnutí anonymního důkazu ohledně nezbytných osobních znaků, což zákazníkovi umožní 
zachovat si anonymitu. 

Pozměňovací návrh 113
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) „elektronická autentizace závislá na
konkrétní situaci“ proces použití údajů 
v elektronické formě v souvislosti se znaky 
fyzické nebo právnické osoby, kdy 
poskytnuté znaky umožňují ověření toho, 
zda stejná osoba uskutečnila 
elektronickou autentizaci ve stejné situaci 
v případě předchozích transakcí; 

Or. en

Odůvodnění

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birth date etc. Rather solutions allowing for 
a secure re-recognition should be used. Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.
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Pozměňovací návrh 114
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „prostředkem pro elektronickou
identifikaci“ hmotná či nehmotná jednotka 
obsahující data uvedená v bodě 1 tohoto 
článku, která se používají k přístupu k 
internetovým službám, jak je uvedeno 
v článku 5;

2) „prostředkem pro elektronickou 
autentizaci“ hmotná či nehmotná jednotka 
obsahující data uvedená v bodě 1a tohoto 
článku, která se používají k přístupu k 
internetovým službám, jak je uvedeno 
v článku 5;
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato změna vyplývá z toho, že byla zavedena koncepce autentizace jakožto obecnější proces, 
kdy je identifikace považována za specifickou formu identifikace údajů. 

Pozměňovací návrh 115
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „systémem elektronické identifikace“ 
systém pro elektronickou identifikaci, na 
jehož základě jsou osobám uvedeným 
v bodě 1 tohoto článku vydávány 
prostředky pro elektronickou identifikaci;

3) „systémem elektronické autentizace“ 
systém pro elektronickou autentizaci, na 
jehož základě jsou osobám uvedeným 
v bodě 1 tohoto článku vydávány 
prostředky pro elektronickou autentizaci;
(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato změna vyplývá z toho, že byla zavedena koncepce autentizace jakožto obecnější proces, 
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kdy je identifikace považována za specifickou formu identifikace údajů. 

Pozměňovací návrh 116
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „autentizací“ elektronický proces, který 
umožňuje ověřit elektronickou identifikaci 
fyzické či právnické osoby nebo původ a 
integritu elektronických dat;

4) „elektronickým ověřením“ elektronický 
proces, který umožňuje ověřit 
elektronickou autentizaci fyzické či 
právnické osoby nebo původ a integritu 
elektronických dat;

Or. en

Odůvodnění

Dodržení terminologie používané ve vědeckých publikacích a literatuře pro rozlišení mezi 
elektronickou autentizací a identifikací (viz. čl. 3 odst. 1a, 1b a 1c). Mimoto proces ověřování 
poskytnutých znaků vyžaduje, aby se použil jiný výraz než „autentizace“.  „Elektronické 
ověření“ bylo vybráno v souladu se existujícím zněním čl. 6 odst. 1 písm. d). 

Pozměňovací návrh 117
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „identifikačními údaji“ jakýkoli 
soubor znaků, jejichž znalost umožňuje 
identifikaci konkrétní fyzické osoby, např. 
kombinace jména a adresy bydliště nebo 
jména a data narození, nebo jakýkoli 
údaj, který umožňuje identifikaci dané 
osoby, např. číslo pasu nebo zvláštní  
osobní číslo 

Or. en

Odůvodnění

Tato definice popisuje identifikační údaje funkčním způsobem.  Komplexní seznam znaků byl 
záměrně vynechán, neboť členské státy mohou  za povinné považovat různé znaky umožňující 



PE510.784v01-00 40/155 AM\936276CS.doc

CS

přesnou a jednoznačnou identifikaci. 

Pozměňovací návrh 118
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) „vydávajícím subjektem“ subjekt, 
který povrzuje platnost jednoho nebo více 
znaků určité osoby vydáním prostředku 
pro elektronickou komunikaci držiteli;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytná definice, která by vydávající subjekty měla spojit přímo s požadavky na ochranu 
údajů, viz článek 4a níže.

Pozměňovací návrh 119
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c) „ověřovací službou“ subjekt 
odpovědný za možnost autentizace 
zajištěnou oznamujícím členským státem v 
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d);

Or. en

Odůvodnění

Nezbytná definice, která by ověřovací služby měla spojit s požadavky na ochranu údajů, viz 
článek 4a níže.

Pozměňovací návrh 120
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d) „držitelem“ fyzická či právnická 
osoba, pro kterou je vydán prostředek pro 
elektronickou autentizaci;

Or. en

Odůvodnění

Chybějící definice.

Pozměňovací návrh 121
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4e) „spoléhající se stranou“ fyzická či
právnická osoba, pro kterou držitel 
prostředku pro elektronickou autentizaci 
ověřuje znaky;

Or. en

Odůvodnění

Návrh již odkazoval na spoléhající se strany v čl. 1 písm. d), aniž by uváděl řádnou definici.

Pozměňovací návrh 122
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je vytvořen pomocí dat pro vytváření 
elektronického podpisu, která může 
podepisující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít pod svou výhradní 
kontrolou, a

c) neexistuje žádné nebezpečí, že by 
podepisující osoba nesprávně pochopila 
proces opatřování transakce podpisem a 
proti své vůli odhalila svůj přístup k 
podpisu třetí straně; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je vytvořen pomocí dat pro vytváření 
elektronického podpisu, která může 
podepisující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít pod svou výhradní 
kontrolou, a

c) je vytvořen pomocí dat pro vytváření 
elektronického podpisu, která může 
podepisující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít, a

Or. fr

Odůvodnění

Vypuštění slov „pod svou výhradní kontrolou“ se zdá být nezbytné, má-li být ustanovení 
flexibilnější a umožňovat podpis v zastoupení.

Pozměňovací návrh 124
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „certifikátem“ elektronické potvrzení, 
které spojuje data pro ověřování
elektronického podpisu nebo značky určité 
fyzické respektive právnické osoby s 
certifikátem a potvrzuje data této osoby;

10) „certifikátem“ elektronické potvrzení, 
které spojuje data pro ověřování podpisu s 
určitou fyzickou osobou nebo data pro
ověřování značky s určitou právnickou 
osobou a potvrzuje data této osoby;

Or. fr

Odůvodnění

Pouze předložení pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 126
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „kvalifikovaným certifikátem pro 
elektronický podpis“ potvrzení, které se 
používá na podporu elektronických 
podpisů, je vydáno kvalifikovaným 
poskytovatelem důvěryhodných služeb a 
splňuje požadavky stanovené v příloze I;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 127
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „důvěryhodnou službou“ jakákoli 
elektronická služba spočívající ve 
vytváření, ověřování, potvrzování, 
zpracovávání a uchovávání elektronických 
podpisů, elektronických značek, 
elektronických časových razítek, 
elektronických dokumentů, elektronickém 
doručování, ověřování webových stránek a
elektronických certifikátů, včetně 
certifikátů pro elektronické podpisy a pro 
elektronické značky;

12) „důvěryhodnou službou“ jakákoli 
elektronická služba spočívající ve 
vytváření, ověřování, potvrzování, 
zpracovávání a uchovávání elektronických 
podpisů, elektronických značek, 
elektronických časových razítek, 
elektronických dokumentů, elektronickém 
doručování či elektronických certifikátů, 
včetně certifikátů pro elektronické podpisy 
a pro elektronické značky;

Or. en

Odůvodnění

Ověřování webových stránek by nemělo být zahrnováno do působnosti tohoto nařízení. 
Seznam by navíc neměl být kumulativní.

Pozměňovací návrh 128
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „kvalifikovanou důvěryhodnou 
službou“ jakákoli důvěryhodná služba, 
která splňuje použitelné požadavky 
stanovené v tomto nařízení;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 129
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „poskytovatelem důvěryhodných 
služeb“ fyzická nebo právnická osoba, 
která poskytuje jednu či více 
důvěryhodných služeb;

14) „poskytovatelem důvěryhodných 
služeb“ fyzická nebo právnická osoba, 
která poskytuje jednu či více 
důvěryhodných služeb definovaných v 
tomto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Odstranění mnohoznačnosti, pokud jde o důvěryhodné služby např. ve finančním odvětví.

Pozměňovací návrh 130
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „kvalifikovaným poskytovatelem 
důvěryhodných služeb“ poskytovatel 
důvěryhodných služeb, který splňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 131
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „kvalifikovaným prostředkem pro vypouští se
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vytváření elektronického podpisu“ 
prostředek pro vytváření elektronického 
podpisu, který splňuje požadavky 
stanovené v příloze II;

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 132
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „zaručenou elektronickou značkou“ 
elektronická značka, která splňuje tyto 
požadavky:

vypouští se

a) je jednoznačně spojena s označující 
osobou;
b) umožňuje identifikaci označující osoby;
c) byla vytvořena pomocí dat pro vytváření 
elektronické značky, která může 
označující osoba s vysokou úrovní 
spolehlivosti použít k vytvoření 
elektronické značky pod svou kontrolou, a
d) je k datům, ke kterým se vztahuje, 
připojena takovým způsobem, že je možno 
zjistit jakoukoliv následnou změnu těchto 
dat;

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že elektronickou značku Evropská komise přidala do tohoto nařízení s úmyslem 
vytvořit zákonnou cestou dosud neexistující typ autentizace pro právnické osoby. Otázkou je, 
zda již existuje nějaké technické řešení, které by se mohlo samo vyvíjet, a zda je v tuto chvíli 
nezbytné stanovovat v právních předpisech technické požadavky pro toto řešení.
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Pozměňovací návrh 133
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 134
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) „kvalifikovaným certifikátem pro 
elektronickou značku“ potvrzení, které se 
používá na podporu elektronické značky, 
je vydáno kvalifikovaným poskytovatelem 
důvěryhodných služeb a splňuje 
požadavky stanovené v příloze III;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en
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Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 135
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26) „kvalifikovaným elektronickým 
časovým razítkem“ elektronické časové 
razítko, které splňuje požadavky 
stanovené v článku 33;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 136
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29) „kvalifikovanou službou 
elektronického doručování“ elektronické 
doručování, které splňuje požadavky 
stanovené v článku 36;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.
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Pozměňovací návrh 137
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „kvalifikovaným certifikátem pro 
ověřování webových stránek“ potvrzení, 
které umožňuje ověřit pravost webových 
stránek a spojuje webové stránky 
s osobou, jíž je vydán certifikát, který 
vydal kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb a který splňuje 
požadavky stanovené v příloze IV;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přidaná hodnota kvalifikované autentizace webových stránek není jistá.

Pozměňovací návrh 138
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „kvalifikovaným certifikátem pro 
ověřování webových stránek“ potvrzení, 
které umožňuje ověřit pravost webových 
stránek a spojuje webové stránky 
s osobou, jíž je vydán certifikát, který 
vydal kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb a který splňuje 
požadavky stanovené v příloze IV;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění. Bude-li přijat, bude nutné provést 
příslušné změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.
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Pozměňovací návrh 139
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „kvalifikovaným certifikátem pro 
ověřování webových stránek“ potvrzení, 
které umožňuje ověřit pravost webových 
stránek a spojuje webové stránky s osobou, 
jíž je vydán certifikát, který vydal 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb a který splňuje požadavky 
stanovené v příloze IV;

(Netýká se českého znění.)

Or. ro

Pozměňovací návrh 140
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Zpracování a ochrana údajů

1. Při zpracovávání osobních údajů zajistí 
poskytovatelé důvěryhodných služeb, 
vydávající subjekty, ověřovací služby, 
spoléhající se strany a orgány dohledu 
korektní a zákonné zpracování v souladu 
se směrnicí 95/46/ES.
2. Poskytovatelé důvěryhodných služeb, 
vydávající subjekty a ověřovací služby 
zpracovávají osobní údaje v souladu se 
směrnicí 95/46/ES. Toto zpracovávání je 
striktně omezeno na minimální údaje 
potřebné pro vydání a zajišťování 
elektronické identifikace či certifikátu, 
ověření elektronické autentizace nebo 
poskytování důvěryhodných služeb.
3. Poskytovatelé důvěryhodných služeb, 
vydávající subjekty a ověřovací služby 
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zaručí důvěrnost a integritu údajů 
týkajících se osoby, které je vydávána 
elektronická identifikace nebo 
poskytována důvěryhodná služba.
4. Aniž je dotčen právní účinek, který 
dávají vnitrostátní předpisy 
pseudonymům, členské státy nebudou 
bránit distributorům, aby v prostředcích 
pro elektronickou autentizaci uvedli 
pseudonym místo jména držitele či k jeho 
doplnění, ani bránit poskytovatelům 
důvěryhodných služeb v uvedení 
pseudonymu v certifikátech 
elektronického podpisu místo jména 
podepisující osoby.
5. Ověřovací služby nesmějí 
shromažďovat či uchovávat údaje déle, 
než je nutné pro proces ověřování. 
Ověřovací služby nesmějí profilovat 
podepisující osoby, spoléhající se strany 
ani žádné jiné zákazníky. Záznamy 
mohou být uchovávány pro účely odhalení 
podvodu a neoprávněného proniknutí, 
avšak maximálně po dobu 90 dnů.

Or. en

Odůvodnění

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Pozměňovací návrh 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Vzájemné uznávání a přijímání Vzájemné uznávání

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud se podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo správní praxe pro přístup ke 
službě na internetu vyžaduje elektronická
autentizace s použitím prostředků pro 
elektronickou autentizaci, jsou pro účely 
přístupu ke službě téhož odvětví na 
internetu uznány v rámci vnitrostátních 
právních předpisů či správní praxe 
jakékoli oznámené prostředky pro 
elektronickou autentizaci se stejnou nebo 
vyšší úrovní bezpečnosti vydané v jiném 
členském státě. Kromě toho je pro účely 
přístupu k této službě uznán a přijímán 
jakýkoli prostředek pro elektronickou
autentizaci vydaný v jiném členském státě 
spadající do systému uvedeného 
v seznamu, který Komise zveřejní 
postupem podle článku 7.

2. Členský stát může omezit uznávání a 
přijímání oznámených prostředků pro 
elektronickou autentizaci na jedno nebo 
více určitých odvětví.
3. Členský stát může zrušit uznávání a 
přijímání prostředků pro elektronickou 
autentizaci v případě ohrožení 
bezpečnosti, včetně případů, kdy došlo k 
vydání certifikátů podvodně jednajícím 
subjektům, nebo v případě technických 
nedostatků, jež se v mechanismu 
vyskytnou.

Or. en
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Odůvodnění

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Pozměňovací návrh 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud se podle práva Unie, vnitrostátních 
právních předpisů nebo správní praxe pro 
přístup ke službě na internetu v jednom 
členském státě nebo v orgánu či instituci 
Unie vyžaduje elektronická identifikace s 
použitím prostředku pro elektronickou 
identifikaci a autentizace, jsou pro účely 
přístupu k této službě na internetu uznány 
v daném prvním členském státu nebo 
daným orgánem či institucí Unie 
prostředky pro elektronickou identifikaci
vydané v jiném členském státě nebo 
orgánem či institucí Unie spadající do 
systému, jež je uveden v seznamu, který 
Komise zveřejní postupem podle článku 7, 
a to nejpozději do šesti měsíců po 
zveřejnění tohoto seznamu zahrnujícího 
tento systém.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud se podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo správní praxe pro přístup k 
veřejné službě na internetu v jednom 
členském státě vyžaduje elektronická 
identifikace s použitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci a autentizace, je 
pro účely přístupu k této službě na 
internetu v daném prvním státě uznán 
prostředek pro elektronickou identifikaci 
vydaný v jiném členském státě v rámci
systému uvedeného v seznamu, který 
Komise zveřejní postupem podle článku 7, 
a to za předpokladu, že tyto prostředky pro 
elektronickou identifikaci se vyznačují 
stejnou nebo vyšší úrovní záruky identity, 
než je ta, která je požadována pro přístup 
k této službě na internetu v daném prvním 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud se podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo správní praxe pro přístup ke 
službě na internetu vyžaduje elektronická 
identifikace s použitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci a autentizace,
jsou pro účely přístupu k této službě na 
internetu uznány prostředky pro 
elektronickou identifikaci se stejnou nebo 
vyšší úrovní záruk bezpečnosti vydané v 
jiném členském státě a oznámené
postupem podle článku 7, a to šest měsíců 
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zveřejní postupem podle článku 7. poté, co Komise zveřejní seznam 
oznámených systémů.

Or. en

Odůvodnění

Provedení ujasnění a vypuštění slova „přijímán“, neboť není jasné, jaký je z právního 
hlediska rozdíl mezi přijímán a uznán a zda je to vůbec nezbytné. Členské státy by kromě toho 
měly mít k dispozici časový rámec, v jehož rámci by měly přijmout nezbytná opatření pro 
uznání jiné systémy identifikace poté, co byly oznámeny a následně zveřejněny. Úroveň 
bezpečnosti by měla být stejná nebo vyšší, aby se situace nezhoršovala.

Pozměňovací návrh 146
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud je podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo správní praxe pro přístup ke 
službě na internetu možná elektronická 
identifikace s použitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci a autentizace, je 
pro účely přístupu k této službě uznán 
a přijímán jakýkoli prostředek pro 
elektronickou identifikaci vydaný v jiném 
členském státě spadající do systému 
uvedeného v seznamu, který Komise 
zveřejní postupem pro koordinaci 
založenou na technologické neutralitě
podle článku 7, a vyznačující se stejnou 
nebo vyšší úrovní bezpečnosti, než je ta, 
která je požadována pro přístup k této 
službě.

Or. enPozměňovací návrh 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 1 se použije pouze na určité 
přeshraniční veřejné služby. Za účelem 
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přesného stanovení těchto přeshraničních 
služeb vypracuje Komise seznam 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijme přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pododstavec 1 se použije pouze na určité 
přeshraniční veřejné služby. Za účelem 
přesného stanovení těchto přeshraničních 
služeb vypracuje Komise seznam 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se řídí rozhodnutími článku 
8 a je přijímán přezkumným postupem 
podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ve svém 
vnitrostátním právu ponechat a používat 
svůj vlastní identifikační systém pro 
internetové služby, které nejsou součástí 
seznamu uvedeného v pododstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou dobrovolně 
poskytovat systémy elektronické 
identifikace občanům jiného členského
státu podle vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Podmínky pro oznamování systémů 
elektronické identifikace

Podmínky pro oznamování systémů 
elektronické autentizace či identifikace

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy elektronické identifikace jsou 
způsobilé pro oznámení podle článku 7, 
jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

1. Systémy elektronické autentizace či 
identifikace jsou způsobilé pro oznámení 
podle článku 7, jsou-li splněny všechny 
tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy elektronické identifikace jsou 
způsobilé pro oznámení podle článku 7, 

(Netýká se českého znění.)
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jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou vydány oznamujícím členským 
státem, jeho jménem nebo v rámci jeho 
odpovědnosti;

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou uznány a vydány oznamujícím 
členským státem nebo jeho jménem;

Or. en

Odůvodnění

Systémy vytvořené soukromým sektorem by měly být způsobilé pro oznámení v zásadě pouze 
tehdy, uzná-li je členský stát.

Pozměňovací návrh 155
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou vydány oznamujícím členským 
státem, jeho jménem nebo v rámci jeho 
odpovědnosti;

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou vydány:

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostředky pro elektronickou identifikaci a) prostředky pro elektronickou autentizaci 
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jsou vydány oznamujícím členským 
státem, jeho jménem nebo v rámci jeho 
odpovědnosti;

či identifikaci jsou vydány oznamujícím 
členským státem, jeho jménem nebo v 
rámci jeho odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou vydány oznamujícím členským 
státem, jeho jménem nebo v rámci jeho 
odpovědnosti;

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou vydány:

i) oznamujícím členským státem,
ii) z pověření oznamujícího členského 
státu nebo
iii) nezávisle na oznamujícím členském 
státu a jsou tímto členským státem 
uznány;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) prostředky pro elektronickou 
identifikaci slouží na základě právních 
předpisů jako úřední doklad a vnitrostátní 
identifikační údaj v oznamujícím 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostředky pro elektronickou 
identifikaci lze použít pro přístup alespoň 
k veřejným službám, u nichž se v 
oznamujícím členském státě vyžaduje 
elektronická identifikace;

b) prostředky pro elektronickou 
identifikaci v takovém systému lze použít 
pro přístup alespoň k jedné službě 
poskytované subjektem z veřejného 
sektoru, u níž se v oznamujícím členském 
státě vyžaduje elektronická identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostředky pro elektronickou 
identifikaci lze použít pro přístup alespoň 
k veřejným službám, u nichž se v 
oznamujícím členském státě vyžaduje 
elektronická identifikace;

b) prostředky pro elektronickou autentizaci 
či identifikaci lze použít pro přístup 
alespoň k veřejným službám, u nichž se v 
oznamujícím členském státě vyžaduje 
elektronická identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) systém elektronické identifikace 
splňuje požadavky na model 
interoperability podle článku 8,

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oznamující členský stát zajišťuje, že 
identifikační údaje osoby jsou 
jednoznačně spojeny s fyzickou nebo 
právnickou osobou uvedenou v čl. 3
bodě 1;

c) oznamující členský stát zajišťuje, že
v okamžiku vydání prostředku pro 
elektronickou identifikaci podle takového 
systému jsou identifikační údaje osoby
dostatečně přesně, vzhledem k požadované 
úrovni záruky identity, spojeny s fyzickou 
nebo právnickou osobou uvedenou v čl. 3
bodě 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oznamující členský stát zajišťuje, že
identifikační údaje osoby jsou 
jednoznačně spojeny s fyzickou nebo 
právnickou osobou uvedenou v čl. 3 
bodě 1;

c) oznamující členský stát zajišťuje, že je 
zaveden mechanismus, na jehož základě 
autentizační údaje jednoznačně ověří
požadované pověřovací listiny fyzické 
nebo právnické osoby uvedené v čl. 3 
bodě 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oznamující členský stát zajišťuje, že 
identifikační údaje osoby jsou jednoznačně 
spojeny s fyzickou nebo právnickou 
osobou uvedenou v čl. 3 bodě 1;

c) oznamující členský stát zajišťuje, že 
identifikační údaje osoby jsou budˇ 
jednoznačně nebo v míře nezbytné pro 
konkrétní účel spojeny s fyzickou nebo 
právnickou osobou uvedenou v čl. 3 
bodě 1;
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Or. en

Odůvodnění

Do tohoto návrhu by měla být začleněna zásada minimalizace množství údajů. Zatímco 
některé služby vyžadují jednoznačnou identifikaci, u jiných nemusí být nutné předávat všechny 
informace. Někde například postačí pouze ověření věku dané osoby, zatímco jiné údaje nejsou 
potřeba.

Pozměňovací návrh 165
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) strana vydávající prostředky pro 
elektronickou identifikaci podle takového 
systému zajistí, že osobní identifikační 
údaje uvedené v písmeni c) jsou 
dostatečně přesně, vzhledem k požadované 
úrovni záruky identity, spojeny
s prostředky elektronické identifikace 
v okamžiku jejich vydání;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti autentizace na 
internetu, a to kdykoli a bezplatně, takže 
strana spoléhající se na autentizaci může 
ověřit platnost osobních identifikačních 
údajů, které obdržela v elektronické 
podobě. Členské státy nesmí spoléhajícím
se stranám, které nejsou usazeny na jejich 
území a které chtějí provést takovouto
autentizaci, ukládat zvláštní technické 
požadavky. Je-li narušena nebo částečně 
ohrožena bezpečnost oznámeného systému 

d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti bezplatné autentizace.  
Oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost služeb autentizace mezi 
koncovými body na internetu, přičemž by 
tato dostupnost měla vycházet z 
otevřených norem pro použití pro strany
spoléhající se na autentizaci, na jejichž 
základě by mohly ověřovat platnost 
osobních autentizačních či identifikačních 
údajů, které obdržely v elektronické 
podobě. Členské státy se snaží zajistit 
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identifikace nebo možnosti autentizace,
členské státy neprodleně pozastaví platnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace či dotčených 
ohrožených součástí nebo je zruší 
a v souladu s článkem 7 vyrozumí ostatní 
členské státy a Komisi;

nevystopovatelnou elektronickou 
autentizaci. Za tímto účelem musí členské 
státy buď zajistit možnost provádění 
autentizace na internetu, nebo umožnit 
spoléhajícím se stranám přístup ke všem 
nezbytným specifikacím a referencím, aby 
mohly ověřit elektronikou autentizaci či 
identifikaci za vynaložení přiměřeného 
úsilí. 
Zjistí-li členský stát, že byla narušena nebo 
částečně ohrožena bezpečnost oznámeného 
systému identifikace nebo možnosti 
autentizace, neprodleně tuto skutečnost v 
souladu s článkem 7 oznámí Komisi a 
všem ostatním členským státům, bez 
ohledu na to, zda za daný systém nebo 
možnost odpovídá tento nebo jiný členský 
stát. Členské státy pozastaví platnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace či dotčených 
ohrožených součástí nebo je zruší; o 
jiných zasažených částech informují v 
souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 
15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
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not be used.

Pozměňovací návrh 167
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti autentizace na 
internetu, a to kdykoli a bezplatně, takže 
strana spoléhající se na autentizaci , která 
není usazena na území tohoto členského 
státu, může ověřit platnost osobních 
identifikačních údajů, které obdržela v 
elektronické podobě. Toto ověření se 
poskytuje bezplatně při přístupu ke službě 
na internetu poskytované subjektem 
veřejného sektoru. Členské státy nesmí 
spoléhajícím se stranám, které nejsou 
usazeny na jejich území a které chtějí 
provést takovouto autentizaci, bezdůvodně
ukládat zvláštní technické požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti autentizace na 
internetu, a to kdykoli a bezplatně, takže 
strana spoléhající se na autentizaci může 
ověřit platnost osobních identifikačních 
údajů, které obdržela v elektronické 
podobě. Členské státy nesmí spoléhajícím 
se stranám, které nejsou usazeny na jejich 

d) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost možnosti autentizace na 
internetu, a to kdykoli a v případě přístupu 
k veřejné službě bezplatně, takže strana 
spoléhající se na autentizaci , která není 
usazena na území tohoto členského státu,
může ověřit platnost osobních 
identifikačních údajů, které obdržela v 
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území a které chtějí provést takovouto 
autentizaci, ukládat zvláštní technické 
požadavky. Je-li narušena nebo částečně 
ohrožena bezpečnost oznámeného systému 
identifikace nebo možnosti autentizace, 
členské státy neprodleně pozastaví platnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace či dotčených 
ohrožených součástí nebo je zruší 
a v souladu s článkem 7 vyrozumí ostatní 
členské státy a Komisi;

elektronické podobě. Členské státy nesmí 
spoléhajícím se stranám, které nejsou 
usazeny na jejich území a které chtějí 
provést takovouto autentizaci, ukládat 
zvláštní technické požadavky
nepřiměřeného charakteru. Je-li narušena 
nebo částečně ohrožena bezpečnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace, členské státy 
neprodleně pozastaví platnost oznámeného 
systému identifikace nebo možnosti 
autentizace či dotčených ohrožených 
součástí nebo je zruší a v souladu 
s článkem 7 vyrozumí ostatní členské státy 
a Komisi;

Or. en

Odůvodnění

Zatímco veřejné služby by měly být poskytovány bezplatně, nic nebrání tomu, aby se strany 
dohodly na určitém poplatku, jedná-li se o čistě soukromé transakce. I když hlavní zásadou 
tohoto nařízení by měla být interoperabilita, měly by mít členské státy možnost zavést určité 
technické požadavky, tvoří-li hlavní součást jejich systému, a zejména týkají-li se klíčových 
bezpečnostních aspektů.

Pozměňovací návrh 169
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) oznamující členský stát zajišťuje 
dostupnost autentizace na internetu, aby 
kterákoli spoléhající se strana, která není 
usazena na jeho území, mohla ověřit 
identifikační údaje osoby, jež obdržela v 
elektronické podobě. Toto ověření se 
poskytuje bezplatně při přístupu ke službě 
na internetu poskytované subjektem 
veřejného sektoru. Členské státy nesmí 
bezdůvodně spoléhajícím se stranám 
ukládat zvláštní technické požadavky 
s cílem provést tuto autentizaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) ověřovací služby musí poskytovat dle 
uvážení držitele doklad opatřený 
elektronickým podpisem či značkou 
ověřující znaky, jež si držitel zvolil.
V případě anonymní autentizace nesmí 
poskytnutý doklad umožňovat vystopování 
držitele nebo jakéhokoli jiného dokladu či 
poskytnutých osobních znaků.
V případě elektronické autentizace závislé 
na konkrétní situaci je možnost 
vystopovatelnosti přípustná pouze v rámci 
tohoto konkrétního kontextu;

Or. en

Odůvodnění

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Pozměňovací návrh 171
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)



AM\936276CS.doc 67/155 PE510.784v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) ověřovací služby uvedené v písmenu 
d) dodržují zásadu minimalizace množství 
údajů a mohou shromažďovat nebo 
uchovávat údaje pouze za účelem 
ověřování. Ověřovací služby nesmějí 
profilovat podepisující osoby, spoléhající 
se strany ani žádné jiné zákazníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oznamující členský stát přebírá 
odpovědnost za:

e) oznamující členský stát zajišťuje:

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost členských států by měla být řešena samostatně. Viz následující pozměňovací 
návrhy.

Pozměňovací návrh 173
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jednoznačné spojení osobních 
identifikačních údajů uvedených v 
písmenu c) a

i) to, že údaje poskytnuté pro prostředky 
pro elektronickou autentizaci jednoznačně 
potvrdí znaky jednotlivých fyzických či 
právnických osob, a

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jednoznačné spojení osobních 
identifikačních údajů uvedených v 
písmenu c) a

i) spojení osobních identifikačních údajů 
uvedených v písmenu c) a

Or. en

Odůvodnění

Spojení nemusí být ve všech případech jednoznačné. Viz předchozí pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh 175
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Oznamující členský stát může oznámit 
systém elektronické identifikace 
ověřovatele usazeného ve třetí zemi pouze 
tehdy, splňuje-li tento ověřovatel všechny 
požadavky uvedené v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které oznámí systémy 
elektronické identifikace, předají Komisi 
tyto informace a bezodkladně i jejich 
následné změny:

1. Členské státy, které oznámí systémy 
elektronické autentizace či identifikace, 
předají Komisi tyto informace a 
bezodkladně i jejich následné změny:

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace;

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace; včetně úrovní jeho záruky 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace;

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace, včetně úrovně jeho záruky 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace;

a) popis oznámeného systému elektronické 
autentizace či identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b



PE510.784v01-00 70/155 AM\936276CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) orgány odpovědné za oznámený systém 
elektronické identifikace;

b) orgány odpovědné za oznámený systém 
elektronické autentizace či identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) orgány odpovědné za oznámený systém 
elektronické identifikace;

b) orgán či orgány odpovědné za 
oznámený systém elektronické 
identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) informace o subjektu či subjektech, 
které spravují ověřování osobních 
identifikačních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) informace o tom, kdo spravuje evidenci 
příslušných znaků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 184
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) informace o tom, který subjekt spravuje 
evidenci osobních identifikačních údajů;

Or. en

Odůvodnění

Následná změna, jejímž účelem je začlenit do textu zásadu minimalizace údajů. Jedná se také 
o ujasnění, neboť v tomto kontextu je relevantní spíše subjekt než skutečná osoba.

Pozměňovací návrh 185
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca)  popis, jak jsou plněny požadavky na 
interoperabilitu stanovené v článku 8;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis možnosti autentizace; d) popis možnosti autentizace a veškerých 
technických požadavků, které byly 
stanoveny pro spoléhající se strany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis možnosti autentizace; d) popis možnosti autentizace uvedené v čl. 
6 odst. 1 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření k pozastavení platnosti nebo 
zrušení oznámeného systému identifikace 
nebo možnosti autentizace či ohrožených 
součástí.

e) opatření k pozastavení platnosti nebo 
zrušení oznámeného systému autentizace či 
ohrožených součástí.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) ověřitelné záruky poskytnuté v rámci 
systému bezpečnostního auditu pro 
elektronickou identifikaci splňující 
požadavky uvedené v čl. 16 odst. 1.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k čl. 8 odst. 2 a čl. 16 odst. 1.)

Odůvodnění

tento pozměňovací návrh má zajistit, aby všechny oznámené systémy skutečně prošly 
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nezávislou kontrolou prováděnou třetí stranou. (Viz také pozměňovací návrhy k čl. 8 odst. 2 a 
čl. 16 odst. 1.)

Pozměňovací návrh 190
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Šest měsíců po vstupu nařízení v 
platnost zveřejní Komise v Úředním 
věstníku Evropské unie seznam systémů 
elektronické identifikace, které byly 
oznámeny podle odstavce 1, a základní 
informace o těchto systémech.

2. Šest měsíců po vstupu nařízení v 
platnost zveřejní Komise v Úředním 
věstníku Evropské unie na veřejně 
dostupných internetových stránkách 
seznam systémů elektronické identifikace, 
které byly oznámeny podle odstavce 1, a 
základní informace o těchto systémech.

Or. en

Odůvodnění

Internetové stránky by  pravděpodobně byly pro uživatele příznivější.

Pozměňovací návrh 191
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Obdrží-li Komise oznámení po uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 2, zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie do 
jednoho měsíce od data obdržení 
oznámení pozměňovací návrhy k seznamu 
uvedenému v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
1. Je-li narušena nebo částečně ohrožena 
bezpečnost elektronického systému 
identifikace oznámeného podle čl. 7 odst. 
1 nebo autentizace uvedené v čl. 6 odst.1 
způsobem, který by mohl ovlivnit 
spolehlivost systému pro přeshraniční 
transakce, oznamující členský stát 
neprodleně pozastaví přeshraniční část 
dotčeného systému elektronické 
identifikace či autentizace nebo dotčených 
ohrožených součástí a vyrozumí ostatní 
členské státy a Komisi.
2. Jakmile je narušení či ohrožení 
uvedené v odstavci 1 napraveno, 
oznamující členský stát autentizaci obnoví 
a bezodkladně vyrozumí ostatní členské 
státy a Komisi.
3. Nedojde-li k nápravě narušení či 
ohrožení podle odstavce 1 do tří měsíců od 
pozastavení či zrušení, oznamující členský 
stát vyrozumí ostatní členské státy a 
Komisi o stažení systému elektronické 
identifikace. Komise bez zbytečného 
odkladu zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie odpovídající pozměňovací 
návrhy k seznamu uvedenému v čl. 7 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Odpovědnost

1. Oznamující členský stát ve vztahu k 
prostředkům pro elektronickou 
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identifikaci, které sám vydal nebo které 
byly vydány jeho jménem, odpovídá za 
veškeré přímé škody způsobené v důsledku 
nesplnění povinností uvedených v článku 
6, pokud nemůže prokázat, že nejednal z 
nedbalosti.
2. Subjekt vydávající prostředky pro 
elektronickou identifikaci, jenž byl uznán 
a oznámen členským státem v souladu s 
postupem uvedeným v článku 7, odpovídá 
za neplnění povinností souvisejících se 
zajištěním:
–i) jednoznačného spojení osobních 
identifikačních údajů a
– ii) možnosti autentizace,
nemůže-li prokázat, že nejednal z 
nedbalosti.

Or. en

Odůvodnění

Taková důležitá otázka, jako je odpovědnost (podobně jako např. část zaměřená na 
důvěryhodné služby), by měla být upravována odděleně od postupu oznamování, kam nepatří.  
Navržený článek počítá jak s veřejnými, tak se soukromými systémy elektronické identifikace.

Pozměňovací návrh 194
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
1. Oznamující členský stát je odpovědný 
za veškeré přímé škody způsobené 
jakékoliv fyzické či jiné než fyzické osobě 
v důsledku nesplnění povinností podle čl. 
6 odst. 1 písm. c) a d), pokud nemůže 
prokázat, že nejednal z nedbalosti.
2. Strana vydávající prostředky pro 
elektronickou identifikaci je odpovědná za 
přímé škody způsobené jakékoliv fyzické 
či jiné než fyzické osobě z důvodu, že 
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nebyla v souladu s uplatňováním úrovní 
záruk identity v rámci vnitrostátního 
systému schopna zajistit:
i) spojení osobních identifikačních údajů 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. ca) a
ii) správné fungování autentizace uvedené 
v čl. 6 odst. 1 písm. d),
nemůže-li prokázat, že nejednal z 
nedbalosti.
3. Ustanoveními v odstavcích 1 a 2 není 
dotčena odpovědnost účastníků transakce 
podle vnitrostátních právních předpisů, 
při níž jsou použity prostředky pro 
elektronickou identifikaci spadající do 
oznámeného systému.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, za co je zodpovědný členský stát či strana vydávající prostředky pro 
elektronickou identifikaci. Tento pozměňovací návrh by znamenal, že oznamující stát / strana 
vydávající prostředky pro elektronickou identifikaci jsou odpovědní, pokud nemohou dokázat, 
že nejednali z nedbalosti. Toto je v souladu s přístupem stanoveným v článku 9 a zajistí to 
jednotný přístup k odpovědnosti napříč členskými státy.

Pozměňovací návrh 195
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Koordinace Interoperabilita a koordinace

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by se měl v podstatě týkat interoperability systémů, pro něž je koordinace mezi 
členskými státy pouze prostředkem k dosažení cíle.

Pozměňovací návrh 196
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Koordinace Koordinace a interoperabilita

Or. en

Odůvodnění

Model interoperability bude klíčem k úspěchu nařízení. Je zapotřebí dalších jednání mezi 
členskými státy, aby se upřesnilo, co musí model obsahovat a jak by měl fungovat.

Pozměňovací návrh 197
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 8 – body 1, 1 a (nový), 1 b (nový), 1 c (nový), 1 d (nový) a 1 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vzájemně spolupracují v 
zájmu zajištění interoperability prostředků 
pro elektronickou identifikaci spadajících 
do oznámeného systému a zvýšení jejich 
bezpečnosti.

1. Vnitrostátní infrastruktury elektronické 
identifikace musí být interoperabilní s 
infrastrukturami elektronické identifikace 
v ostatních členských státech. 
Interoperabilitu mezi vnitrostátními 
infrastrukturami elektronické identifikace 
zajistí model interoperability.
1a. Model interoperability bude obsahovat 
nezbytné minimální technické požadavky, 
společné operační bezpečnostní normy a 
úrovně a normy záruky identity, pomocí 
nichž budou členské státy mapovat své 
vnitrostátní systémy, certifikaci a správu.
1b. Model interoperability:
i) zajistí technologickou neutralitu,
ii) usnadní dodržování zásady ochrany 
soukromí již od návrhu,
iii) zajistí, že osobní údaje budou 
zpracovávány v souladu se směrnicí 
95/46/ES.
1c. Za účelem stanovení jednotných 
podmínek pro uplatnění odstavců 1, 1a a 
1b přijme Komise do [vložit datum] 
prováděcí akty o normách, protokolech 
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pro model interoperability a úrovních 
záruky identity.
1d. Členské státy vzájemně spolupracují v 
zájmu zajištění interoperability prostředků 
pro elektronickou identifikaci spadajících 
do oznámeného systému elektronické 
identifikace a zvýšení jejich bezpečnosti.

1e. Spolupráce mezi členskými státy 
spočívá:
i) ve výměně informací, zkušeností a 
osvědčených postupů týkajících se
systémů elektronické identifikace,
ii) ve vzájemných hodnoceních systémů 
elektronické identifikace,
iii) ve zkoumání příslušného vývoje 
v oblasti elektronické identifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vzájemně spolupracují v 
zájmu zajištění interoperability prostředků 
pro elektronickou identifikaci spadajících 
do oznámeného systému a zvýšení jejich 
bezpečnosti.

1. Členské státy vzájemně spolupracují v 
zájmu zajištění interoperability prostředků 
pro elektronickou identifikaci spadajících 
do oznámeného systému a zvýšení jejich 
bezpečnosti. Normy interoperability jsou 
společně se šifrovacími algoritmy, 
protokoly a klíčovými normami řízení 
veřejné. Všechny zprávy o auditu se 
společně se všemi oznámeními o narušení 
bezpečnosti zveřejní ve lhůtě pro 
zodpovědné zveřejnění stanovené v čl. 15 
odst. 2

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost, odpovědnost a zodpovědné zveřejňování zajišťují rychlou nápravu 
bezpečnostních problémů a důvěru v tento systém.
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Pozměňovací návrh 199
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy a Komise zejména 
upřednostňují interoperabilitu pro 
elektronické služby s největším 
přeshraničním významem, a to 
prostřednictvím:
a) výměny osvědčených postupů v oblasti 
prostředků pro elektronickou identifikaci 
spadajících pod systém oznamování,
b) poskytování a pravidelné aktualizace 
osvědčených postupů týkajících se 
důvěryhodnosti a bezpečnosti prostředků 
pro elektronickou identifikaci,
c) propagace používání prostředků pro 
elektronickou identifikaci a pravidelná 
aktualizace v této oblasti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise stanoví potřebné podmínky pro 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
uvedené v odstavci 1 v zájmu posílení 
vysoké úrovně důvěryhodnosti a 
bezpečnosti odpovídající míře rizika 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se týkají zejména výměny 
informací, zkušeností a osvědčených 
postupů ohledně systémů elektronické 
identifikace, vzájemného hodnocení 
oznámených systémů elektronické 
identifikace a ověření příslušného vývoje 
v oblasti elektronické identifikace 

2. Komise stanoví potřebné podmínky pro 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
uvedené v odstavcích 1d a 1e v zájmu 
posílení vysoké úrovně důvěryhodnosti a 
bezpečnosti odpovídající míře rizika 
prostřednictvím prováděcích aktů.



PE510.784v01-00 80/155 AM\936276CS.doc

CS

příslušnými orgány členských států. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise stanoví potřebné podmínky pro 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
uvedené v odstavci 1 v zájmu posílení 
vysoké úrovně důvěryhodnosti a 
bezpečnosti odpovídající míře rizika 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se týkají zejména výměny 
informací, zkušeností a osvědčených 
postupů ohledně systémů elektronické 
identifikace, vzájemného hodnocení 
oznámených systémů elektronické 
identifikace a ověření příslušného vývoje 
v oblasti elektronické identifikace 
příslušnými orgány členských států. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

2. Komise stanoví potřebné podmínky pro 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
a mechanismů zveřejňování a vzájemného 
hodnocení uvedených v odstavci 1 v 
zájmu posílení vysoké úrovně 
důvěryhodnosti a bezpečnosti odpovídající 
míře rizika prostřednictvím prováděcích 
aktů. Tyto prováděcí akty se týkají zejména 
výměny informací, zkušeností a 
osvědčených postupů ohledně systémů 
elektronické identifikace, nezávislých 
auditů oznámených systémů elektronické 
identifikace prováděných třetí stranou a 
ověření příslušného vývoje v oblasti 
elektronické identifikace příslušnými 
orgány členských států. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným přestupem 
podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

(Viz též čl.7 odst.1 písm. f)(nové)).

Odůvodnění

Postupy „vzájemného hodnocení“ je třeba lépe vymezit. Audit prováděný nezávislou třetí 
stranou, který je vyžadován např. v případě poskytovatelů důvěryhodných služeb, je 
spolehlivějším řešením, jak zajistit transparentnost a odpovědnost v rámci auditu oznámených 
systémů.

Pozměňovací návrh 202
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o usnadnění 
přeshraniční interoperability prostředků 
pro elektronickou identifikaci, a to 
stanovením minimálních technických 
požadavků.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento konkrétní mechanismus již není třeba, neboť technické požadavky jsou nyní lépe 
ošetřeny v nařízení.

Pozměňovací návrh 203
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v
přenesené pravomoci v souladu s
článkem 38, pokud jde o usnadnění 
přeshraniční interoperability prostředků 
pro elektronickou identifikaci, a to 
stanovením minimálních technických 
požadavků.

3. Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1b 
a 2 tohoto článku se přijímají v souladu s
přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 

3. Komise prostřednictvím prováděcích
aktů stanoví normy a technické požadavky 
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článkem 38, pokud jde o usnadnění
přeshraniční interoperability prostředků
pro elektronickou identifikaci, a to 
stanovením minimálních technických 
požadavků.

pro přeshraniční interoperabilitu a 
bezpečnost prostředků pro elektronickou 
identifikaci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla spíše pracovat na normách a technických požadavcích, nikoli na procesu 
koordinace mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 205
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže se poskytovatel důvěryhodných služeb rozhodne, že nebude poskytovat kvalifikované 
důvěryhodné služby, neměl by nést další odpovědnost. Žalující strana má navíc možnost 
obrátit se ve věci škod na občanskoprávní soud.

Pozměňovací návrh 206
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel důvěryhodných služeb 
odpovídá za přímou škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě nesplněním 
povinností stanovených v čl. 15 odst. 1, 

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

nebo v případě, že v důsledku provozní 
nebo technické chyby vydá certifikát či 
jinou pověřovací listinu týkající se 
autentizace nesprávným způsobem, ať už 
se jedná o vydání certifikátu či listiny 
nesprávné osobě nebo vydání certifikátu 
či listiny s uvedením nesprávných znaků.

Or. en

Odůvodnění

Katastrofální selhávání stávajících certifikačních systémů je z velké části způsobeno tím, že 
certifikační subjekty se ve svých prohlášeních zříkají veškeré odpovědnosti za certifikační 
proces a potom poskytují služby v co nejlevnějším režimu, což vede ke zhoršování situace. 
Jediným způsobem, jak věc napravit, je opětovně stanovit jejich odpovědnost.

Pozměňovací návrh 207
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poskytovatel důvěryhodných služeb 
odpovídá za přímou škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě nesplněním 
povinností stanovených v čl. 15 odst. 1.

Or. ro

Pozměňovací návrh 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 2 se použije obdobně v 
případě, kdy se v souladu s čl. 11 odst. 1 
písm. b) zaručil za splnění požadavků 
tohoto nařízení ze strany kvalifikovaného 
poskytovatele důvěryhodných služeb 
usazeného ve třetí zemi, ledaže tento 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb usazený v Unii může prokázat, že 
daný poskytovatel ve třetí zemi nejednal z 
nedbalosti.

Or. en

Odůvodnění

Změna, kterou si vyžádaly dodatky k článku 11 (podmínky pro přijímání kvalifikovaných 
poskytovatelů důvěryhodných služeb usazených ve třetích zemích).

Pozměňovací návrh 212
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb odpovídá za přímou 
škodu způsobenou fyzické nebo právnické 
osobě nedodržením požadavků 
stanovených v tomto nařízení, zejména v 
článku 19.

Or. ro

Pozměňovací návrh 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
mohou určit omezení pro využívání jimi 
poskytovaných služeb za následujících 
podmínek:
a) předem řádně informují své zákazníky 
o těchto omezeních a
b) tato omezení jsou jasně zřejmá třetím 
stranám.
Určí-li poskytovatelé důvěryhodných 
služeb omezení pro využívání jimi 
poskytovaných služeb v souladu s prvním 
pododstavcem, nebudou odpovědní za 
škody nad rámec uvedených omezení.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rozhodným právem pro důvěryhodné 
služby, zejména pokud jde o spory, je 
právo členského státu, ve kterém je osoba 
využívající těchto služeb usazena, pokud 
se poskytovatel služby a příjemce společně 
nedohodly jinak. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Omezení odpovědnosti by měla být 
stanovena v dohodách uzavřených mezi 
poskytovateli důvěryhodných služeb či 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb a orgány 
odpovědnými za oznámený systém 
identifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Poskytovatelé důvěryhodných služeb ze 
třetích zemí

Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb ze třetích zemí

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikované důvěryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými ve třetí 
zemi se přijímají jako kvalifikované 
důvěryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytované kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území Unie, pokud jsou 
kvalifikované důvěryhodné služby nebo 
kvalifikované certifikáty pocházející ze 
třetí země uznány na základě dohody mezi 

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

a) poskytovatel důvěryhodných služeb 
splňuje podmínky uvedené v tomto 
nařízení a byl akreditován v rámci 
dobrovolného akreditačního systému 
zřízeného v členském státě; nebo
b) se poskytovatel důvěryhodných služeb 
usazený v Unii, který splňuje podmínky 
uvedené v tomto nařízení, zaručí za 
splnění požadavků tohoto nařízení; nebo
c) pokud jsou kvalifikované důvěryhodné 
služby nebo kvalifikované certifikáty 
pocházející ze třetí země uznány na 
základě dohody mezi Unií a třetími 
zeměmi nebo mezinárodními organizacemi 
v souladu s článkem 218 SFEU.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se směrnicí o elektronickém podpisu by se poskytovatelé důvěryhodných služeb z 
třetích zemí mohli rozhodnout pro dobrovolný akreditační systém nebo si vyjednat záruku 
poskytovatele usazeného v Unii. Není jasné, proč by služby třetí země měly být uznávány jen 
na základě složitého vyjednávání mezinárodní dohody. Pro tyto dodatky bylo vzorem znění 
příslušného článku původní směrnice.

Pozměňovací návrh 218
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

kvalifikované certifikáty pocházející ze 
třetí země uznány na základě dohody mezi 
Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi v souladu s článkem 218 
SFEU a pokud třetí země, v níž jsou tito 
poskytovatelé usazeni, uznává v souladu 
se zásadou vzájemnosti kvalifikované 
důvěryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty poskytované kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými v Evropské unii za přijatelné.

Or. fr

Odůvodnění

Provedení zásady vzájemnosti. 

Pozměňovací návrh 219
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Důvěryhodné služby poskytované 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými ve třetí zemi se uznávají jako
právně rovnocenné kvalifikovaným 
důvěryhodným službám poskytovaným
kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými v Unii, 
pokud jsou důvěryhodné služby 
pocházející ze třetí země v souladu 
s příslušnými požadavky tohoto nařízení, 
jak je určí orgán dohledu usazený 
v členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jazyková úprava + kvalifikované.

Pozměňovací návrh 221
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in  Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Pozměňovací návrh 222
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. S odkazem na odstavec 1 tyto dohody 
zajistí, aby byly požadavky vztahující se na 
důvěryhodné služby a certifikáty 
poskytované poskytovateli důvěryhodných 
služeb usazenými na území Unie 
dodržovány poskytovateli důvěryhodných 
služeb ve třetích zemích nebo 
mezinárodními organizacemi, zejména co 
se týká ochrany osobních údajů, 
bezpečnosti a dohledu, a to včetně 
požadavku otevřenosti uvedeného v 
článku 8 a požadavku odpovědnosti 
uvedeného v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh 223
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 11 vypouští se
Zpracování a ochrana údajů
1. Při zpracovávání osobních údajů zajistí 
poskytovatelé důvěryhodných služeb a 
orgány dohledu korektní a zákonné 
zpracování v souladu se směrnicí 
95/46/ES.
2. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
zpracovávají osobní údaje v souladu se 
směrnicí 95/46/ES. Toto zpracovávání je 
striktně omezeno na minimální údaje 
potřebné pro vydání a zachování 
certifikátu nebo poskytování 
důvěryhodných služeb.
3. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
zaručí důvěrnost a integritu údajů 
týkajících se osoby, které je poskytovaná 
důvěryhodná služba.
4. Aniž je dotčen právní účinek přiznaný 
pseudonymům podle vnitrostátního práva, 
nesmí členské státy bránit poskytovatelům 
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důvěryhodných služeb v tom, aby v 
certifikátech pro elektronický podpis 
uváděly místo jména podepisující osoby 
pseudonym.

Or. en

(Viz navržené znění článku 4a (nový)).

Odůvodnění

Tento článek se přesouvá do článku 4a (nový) a je posílen jasnější formulací.

Pozměňovací návrh 225
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
uživatele informují o shromažďování, 
předávání a uchovávání jejich osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
uživatelům poskytují prostředky 
umožňující kontrolu jejich osobních 
údajů a výkon práv na ochranu jejich 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zpracování osobních údajů, které je 
prováděno poskytovatelem důvěryhodných 
služeb nebo jeho jménem výhradně v 
nezbytných případech, kdy je nutno 
zajistit bezpečnost sítě a informací za 
účelem splnění požadavků stanovených v 
článcích 11, 15, 16 a 19, je považováno za 
zpracování nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů ve smyslu čl. 7 písm. 
f) směrnice 95/46/EC.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů může být nezbytné v případě narušení bezpečnosti nebo za účelem 
přijetí náležitých protiopatření a mělo by být v naprosto nezbytných případech prováděno v 
zájmu uskutečnění „oprávněných zájmů“ podle směrnice o ochraně údajů, a tedy v souladu se 
zákonem.

Pozměňovací návrh 228
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením

Přístupnost pro osoby se zvláštními 
potřebami

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Poskytované důvěryhodné služby a 
konečné uživatelské produkty používané 

Poskytované důvěryhodné služby a 
konečné uživatelské produkty používané 



AM\936276CS.doc 95/155 PE510.784v01-00

CS

při poskytování těchto služeb jsou pokud 
možno dostupné pro osoby se zdravotním 
postižením.

při poskytování těchto služeb jsou pokud 
možno dostupné pro osoby se zvláštními 
potřebami.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se zabrání diskuzím o tom, co je opravdové zdravotní postižení, a také záporné 
formulaci zvláštních požadavků, které by uživatelé, potřebitelé a občané mohli z různých 
důvodů mít.

Pozměňovací návrh 230
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Poskytované důvěryhodné služby a 
konečné uživatelské produkty používané 
při poskytování těchto služeb jsou 
dostupné pro osoby se zdravotním 
postižením, kdykoli je to podle rozumného 
uvážení možné.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, co výraz „pokud možno“ znamená v praxi: že je to možné teoreticky, technicky, 
finančně? Je zde velká pravděpodobnost, že vznikne právní nejistota, a proto je třeba to řešit.

Pozměňovací návrh 231
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vhodný orgán usazený 
na jejich území nebo po vzájemné dohodě 
v jiném členském státě v rámci 
odpovědnosti členského státu, který 
provedl určení. Orgánům dohledu jsou 
uděleny veškeré kontrolní a vyšetřovací 

1. Členské státy určí orgán dohledu
usazený na jejich území.
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pravomoci, které jsou nezbytné k plnění 
jejich úkolů.

1a. Členské státy sdělí Komisi názvy a 
adresy svých příslušných orgánů dohledu, 
které určily.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vhodný orgán usazený 
na jejich území nebo po vzájemné dohodě 
v jiném členském státě v rámci 
odpovědnosti členského státu, který 
provedl určení. Orgánům dohledu jsou
uděleny veškeré kontrolní a vyšetřovací 
pravomoci, které jsou nezbytné k plnění 
jejich úkolů.

1. Členské státy určí orgán dohledu
usazený na jejich území nebo po vzájemné 
dohodě v jiném členském státě v rámci 
odpovědnosti členského státu, který 
provedl určení. Určený orgán dohledu, 
jeho adresy a jména příslušných osob 
sdělí Komisi. Orgánům dohledu jsou
poskytnuty dostatečné zdroje, které jsou 
nezbytné k plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Primární pravomoci orgánů dohledu jsou dány tímto nařízením, je však důležité, aby tyto 
orgány mohly řádně fungovat. „Vyšetřovací pravomoci“ by navíc mohly znamenat 
pravomoci, které jsou obvykle vykonávány pouze donucovacími orgány, takže by docházelo k 
překračování rámce toho, co je nezbytné.

Pozměňovací návrh 233
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vhodný orgán usazený 
na jejich území nebo po vzájemné dohodě 
v jiném členském státě v rámci 
odpovědnosti členského státu, který 
provedl určení. Orgánům dohledu jsou 

1. Členské státy určí vhodný orgán usazený 
na jejich území nebo po vzájemné dohodě
evropský orgán dohledu v rámci 
odpovědnosti členského státu či členských 
států, které provedly určení. Orgánům 
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uděleny veškeré kontrolní a vyšetřovací 
pravomoci, které jsou nezbytné k plnění 
jejich úkolů.

dohledu jsou uděleny veškeré kontrolní a 
vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné 
k plnění jejich úkolů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 234
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán dohledu odpovídá za plnění 
těchto úkolů:

2. Orgán dohledu pokud možno zajistí, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán dohledu odpovídá za plnění 
těchto úkolů:

2. Orgán dohledu plní tyto úkoly:

Or. en

Odůvodnění

Výstižnější formulace.

Pozměňovací návrh 236
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sledování poskytovatelů důvěryhodných 
služeb usazených na území členského 
státu, který provedl určení, s cílem zajistit, 
aby plnili požadavky stanovené v 

a) zajišťování toho, aby poskytovatelé
důvěryhodných služeb a kvalifikovaní 
poskytovatelé důvěryhodných služeb 
usazení na území členského státu, který 
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článku 15; provedl určení, plnili požadavky tohoto 
nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Výstižnější formulace zmiňující kvalifikované i nekvalifikované poskytovatele důvěryhodných 
služeb.

Pozměňovací návrh 237
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sledování poskytovatelů důvěryhodných 
služeb usazených na území členského 
státu, který provedl určení, s cílem zajistit, 
aby plnili požadavky stanovené v 
článku 15;

a) sledování poskytovatelů důvěryhodných 
služeb usazených na území členského státu
či členských států, které provedly určení, s 
cílem zajistit, aby plnili požadavky 
stanovené v článku 15;

Or. ro

Pozměňovací návrh 238
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sledování poskytovatelů důvěryhodných 
služeb usazených na území členského 
státu, který provedl určení, s cílem zajistit, 
aby plnili požadavky stanovené v
článku 15;

a) poskytovatelé důvěryhodných služeb
usazení na území členského státu, který 
provedl určení, plní požadavky stanovené
v tomto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění dohledu nad kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území členského státu, 
který provedl určení, a poskytovanými 
kvalifikovanými důvěryhodnými službami 
s cílem zajistit, aby tito poskytovatelé 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňovali použitelné požadavky 
stanovené v tomto nařízení;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sloučeno s předchozím písmenem. Nadbytečné.

Pozměňovací návrh 240
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění dohledu nad kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb
usazenými na území členského státu, 
který provedl určení, a poskytovanými 
kvalifikovanými důvěryhodnými službami 
s cílem zajistit, aby tito poskytovatelé 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňovali použitelné požadavky 
stanovené v tomto nařízení;

b) kvalifikované důvěryhodné služby 
poskytované kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb
splňují požadavky stanovené v tomto 
nařízení; a

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění dohledu nad kvalifikovanými b) provádění dohledu nad kvalifikovanými 
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poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území členského státu, který 
provedl určení, a poskytovanými 
kvalifikovanými důvěryhodnými službami 
s cílem zajistit, aby tito poskytovatelé 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňovali použitelné požadavky 
stanovené v tomto nařízení;

poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území členského státu či 
členských států, které provedly určení, a 
poskytovanými kvalifikovanými 
důvěryhodnými službami s cílem zajistit, 
aby tito poskytovatelé a kvalifikované 
důvěryhodné služby, které poskytují, 
splňovali použitelné požadavky stanovené 
v tomto nařízení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 242
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění dohledu nad kvalifikovanými 
poskytovateli důvěryhodných služeb 
usazenými na území členského státu, který 
provedl určení, a poskytovanými 
kvalifikovanými důvěryhodnými službami 
s cílem zajistit, aby tito poskytovatelé 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňovali použitelné požadavky 
stanovené v tomto nařízení;

b) provádění dohledu nad poskytovateli 
důvěryhodných služeb usazenými na území 
členského státu, který provedl určení, a 
poskytovanými důvěryhodnými službami 
s cílem zajistit, aby tito poskytovatelé a 
důvěryhodné služby, které poskytují, 
splňovali použitelné požadavky stanovené 
v tomto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) poskytovatelé důvěryhodných služeb 
usazení ve třetích zemích a důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují v 
příslušných případech podle článku 10 
použitelné požadavky stanovené v tomto 
nařízení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 244
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění, aby příslušné informace a 
údaje uvedené v čl. 19 odst. 2 písm. g) 
a evidované kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb byly za účelem 
zaručení kontinuity služby uchovávány po 
příslušnou dobu a byly k dispozici i po 
ukončení činnosti kvalifikovaného 
poskytovatele důvěryhodných služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění, aby příslušné informace a 
údaje uvedené v čl. 19 odst. 2 písm. g) 
a evidované kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb byly za účelem 
zaručení kontinuity služby uchovávány po 
příslušnou dobu a byly k dispozici i po 
ukončení činnosti kvalifikovaného 
poskytovatele důvěryhodných služeb.

c) zajištění, aby příslušné informace a 
údaje uvedené v čl. 19 odst. 2 písm. g) 
a evidované kvalifikovanými poskytovateli 
důvěryhodných služeb byly za účelem 
zaručení kontinuity služby uchovávány po 
příslušnou dobu, zejména s ohledem na 
dobu platnosti těchto služeb, a byly k 
dispozici i po ukončení činnosti 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, pokud jde o příslušnou dobu, po kterou mají být údaje uchovávány.

Pozměňovací návrh 246
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem zajištění kontinuity služeb 
může orgán dohledu přijímat ustanovení o 
plánech na ukončení v případech, kdy 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb ukončí svoji 
činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán dohledu předloží Komisi a 
členským státům do konce prvního 
čtvrtletí následujícího roku výroční zprávu 
o činnosti v oblasti dohledu v minulém 
kalendářním roce. Tato zpráva obsahuje 
alespoň tyto údaje:

3. Každoročně do 31. března každý orgán 
dohledu předloží Komisi zprávu o činnosti 
v minulém kalendářním roce spolu se 
shrnutím oznámení o narušení 
bezpečnosti, která byla obdržena od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb 
v souladu s čl. 15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán dohledu předloží Komisi a 
členským státům do konce prvního čtvrtletí 
následujícího roku výroční zprávu o 
činnosti v oblasti dohledu v minulém 
kalendářním roce. Tato zpráva obsahuje 
alespoň tyto údaje:

3. Každý orgán dohledu zveřejní do konce 
prvního čtvrtletí následujícího roku výroční 
zprávu o činnosti v oblasti dohledu 
v minulém kalendářním roce. Tato zpráva 
obsahuje alespoň tyto údaje:
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Or. en

Odůvodnění

Větší transparentnost zvýší pravděpodobnost, že budou napraveny technické chyby a budou 
označeny nejisté technologie ověřování pravosti a identifikace. Pro centrální orgán dohledu, 
který je pověřen k přijímání velkého množství upozornění, není problém tato upozornění 
zpřístupňovat veřejnosti, výzkumným pracovníkům a zainteresovaným stranám.

Pozměňovací návrh 249
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o činnosti v oblasti dohledu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shrnutí oznámení o narušení 
bezpečnosti, která byla obdržena od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb v 
souladu s čl. 15 odst. 2;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shrnutí oznámení o narušení 
bezpečnosti, která byla obdržena od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb v 
souladu s čl. 15 odst. 2;

b) všechna oznámení o narušení 
bezpečnosti, která byla obdržena od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb v 
souladu s čl. 15 odst. 2;
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Or. en

Odůvodnění

Větší transparentnost zvýší pravděpodobnost, že budou napraveny technické chyby a budou 
označeny nejisté technologie ověřování pravosti a identifikace. Pro centrální orgán dohledu, 
který je pověřen k přijímání velkého množství upozornění, není problém tato upozornění 
zpřístupňovat veřejnosti, výzkumným pracovníkům a zainteresovaným stranám.

Pozměňovací návrh 252
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není jasné, proč by orgán dohledu měl vynakládat značné prostředky na shromažďování 
údajů o trhu.

Pozměňovací návrh 254
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zpřístupní výroční zprávu 
podle odstavce 3 členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům názvy a adresy svých 
příslušných orgánů dohledu, které určily.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sloučeno s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh 256
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům názvy a adresy svých 
příslušných orgánů dohledu, které určily.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 257
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy sdělí Komisi a ostatním 
členským státům názvy a adresy svých 
příslušných orgánů dohledu, které určily.

4. Členské státy zveřejní názvy a adresy 
svých příslušných orgánů dohledu, které 
určily.

Or. en

Odůvodnění

Větší transparentnost zvýší pravděpodobnost, že budou napraveny technické chyby a budou 
označeny nejisté technologie ověřování pravosti a identifikace. Pro centrální orgán dohledu, 
který je pověřen k přijímání velkého množství upozornění, není problém tato upozornění 
zpřístupňovat veřejnosti, výzkumným pracovníkům a zainteresovaným stranám.

Pozměňovací návrh 258
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o stanovení 
postupů vztahujících se na úkoly uvedené 
v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Orgán dohledu může být odpovědný pouze za zajištění sledování, jak poskytovatel služby plní 
smlouvu a poskytuje službu na základě kritérií a požadavků stanovených tímto nařízením. 
Nemůže „zajistit“, aby je poskytovatel služby plnil, to je úkol poskytovatele dotčené služby.
Musíme zajistit, aby existovala jasná hranice mezi úlohou a odpovědností orgánu dohledu a 
odpovědností poskytovatele služby.Neměli bychom tyto dva subjekty zaměňovat či slučovat.
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Pozměňovací návrh 259
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti,
formáty a postupy pro podávání zpráv 
podle odstavce 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

6. Komise může stanovit formáty a postupy 
pro podávání zpráv podle odstavce 3 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „okolnosti“ působí nejasně a nadbytečně.

Pozměňovací návrh 260
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dohledu vzájemně spolupracují 
za účelem výměny osvědčených postupů a 
v nejkratší možné lhůtě si poskytují 
příslušné informace a vzájemnou pomoc, 
aby bylo možné zajistit jednotný výkon 
činnosti. Vzájemná pomoc se vztahuje 
zejména na žádosti o informace a opatření 
v oblasti dohledu, například žádosti 
o provedení prověrek v souvislosti 
s bezpečnostními audity, jak je uvedeno
v článcích 15, 16 a 17.

1. Orgány dohledu vzájemně spolupracují 
za účelem výměny osvědčených postupů. 
Orgán dohledu na žádost jiného orgánu 
dohledu poskytne tomuto orgánu pomoc, 
aby bylo možné zajistit jednotný výkon
jejich činnosti. Orgány dohledu 
spolupracují také v případě, že je žádost 
učiněna podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze 
dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh1. 
Vzájemná pomoc může dále zahrnovat
žádosti o informace a opatření v oblasti 
dohledu týkající se zpráv o posouzení 
shody, jak je uvedeno v článcích 15, 16 
a 17 tohoto nařízení.

______________
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1 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dohledu vzájemně spolupracují 
za účelem výměny osvědčených postupů a 
v nejkratší možné lhůtě si poskytují
příslušné informace a vzájemnou pomoc, 
aby bylo možné zajistit jednotný výkon 
činnosti. Vzájemná pomoc se vztahuje
zejména na žádosti o informace a opatření 
v oblasti dohledu, například žádosti 
o provedení prověrek v souvislosti
s bezpečnostními audity, jak je uvedeno 
v článcích 15, 16 a 17.

1. Orgány dohledu vzájemně spolupracují 
za účelem výměny osvědčených postupů. 
Na základě odůvodněných žádostí si 
navzájem poskytují pomoc, aby bylo 
možné zajistit jednotný výkon činnosti.
Žádosti o pomoc mohou zahrnovat
zejména žádosti o informace a opatření 
v oblasti dohledu, například žádosti 
o provedení prověrek v souvislosti s audity 
shody, jak je uvedeno v článcích 15, 16 
a 17.

Or. en

Odůvodnění

Výstižnější formulace a upřesnění způsobilosti k pomoci s cílem zajistit, aby orgány dohledu 
žádaly o pomoc pouze v odůvodněných případech.

Pozměňovací návrh 262
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán dohledu, jemuž byla určena 
žádost o pomoc, jí musí vyhovět 
s výjimkou těchto případů:

2. Orgán dohledu, jemuž byla určena 
žádost o pomoc, může tuto žádost 
odmítnout, pokud je splněna kterákoliv 
z těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán dohledu, jemuž byla určena
žádost o pomoc, jí musí vyhovět 
s výjimkou těchto případů:

2. Orgán dohledu může žádost o pomoc
zamítnout, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Výstižnější formulace.

Pozměňovací návrh 264
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) orgán není pro vyřízení žádosti
příslušný; nebo

a) orgán dohledu není pro poskytnutí 
požadované pomoci příslušný;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) orgán není pro vyřízení žádosti
příslušný; nebo

a) orgán nemá pro vyřízení žádosti
potřebné odborné znalosti; nebo

Or. en

Odůvodnění

Z článku 13 jasně vyplývá, že orgánu dohledu byly uděleny pravomoci potřebné k plnění jeho 
úkolů. Tím měla Komise zajisté na mysli úroveň odborných znalostí.
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Pozměňovací návrh 266
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) požadovaná pomoc je nepřiměřená 
vzhledem k běžným činnostem dohledu 
orgánu dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyhovění této žádosti by nebylo 
v souladu s tímto nařízením.

b) vyhovění této žádosti by znamenalo 
překročení rámce úkolů a pravomocí 
orgánu dohledu stanovených v tomto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je evidentní, že orgán dohledu by nepřijal opatření, která jsou v rozporu s tímto nařízením. 
Nicméně by se však mohly objevit žádosti, které překračují rámec úkolů stanovených 
nařízením.

Pozměňovací návrh 268
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyhovění této žádosti by nebylo 
v souladu s tímto nařízením.

b) požadovaná pomoc by nebyla v souladu 
s tímto nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány dohledu mohou případně 
provádět společná šetření, na nichž se 
podílejí pracovníci orgánů dohledu 
z ostatních členských států.

vypouští se

Orgán dohledu členského státu, v němž se 
má provést šetření, může v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
svěřit vyšetřovací úkoly pracovníkům 
orgánu dohledu, kterému je poskytována 
pomoc. Tyto úkoly mohou být vykonávány
pouze podle pokynů a v přítomnosti 
pracovníků z hostitelského orgánu 
dohledu. Pracovníci orgánu dohledu, 
kterému je poskytována pomoc, podléhají 
vnitrostátním právním předpisům 
hostitelského orgánu dohledu. Hostitelský 
orgán dohledu přebírá odpovědnost za
činnost pracovníků orgánu dohledu, 
kterému je poskytována pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dohledu mohou případně provádět
společná šetření, na nichž se podílejí 
pracovníci orgánů dohledu z ostatních 
členských států.

Orgány dohledu mohou případně provádět
společné činnosti dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

„Šetření“ budí dojem úzkého spojení s donucovacími orgány. Výraz „společné činnosti“ 
navíc sám o sobě naznačuje zapojení pracovníků obou orgánů dohledu, čili tuto skutečnost 
není třeba rozvádět.

Pozměňovací návrh 271
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Orgán dohledu členského státu, v němž 
se má provést šetření, může v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
svěřit vyšetřovací úkoly pracovníkům 
orgánu dohledu, kterému je poskytována 
pomoc. Tyto úkoly mohou být vykonávány 
pouze podle pokynů a v přítomnosti 
pracovníků z hostitelského orgánu 
dohledu. Pracovníci orgánu dohledu, 
kterému je poskytována pomoc, podléhají 
vnitrostátním právním předpisům 
hostitelského orgánu dohledu. Hostitelský 
orgán dohledu přebírá odpovědnost za 
činnost pracovníků orgánu dohledu, 
kterému je poskytována pomoc.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Celkový účel tohoto odstavce není zcela jasný. Umožní-li členský stát přenesení pravomocí na 
orgány veřejné moci jiných členských států, pak k tomu není zapotřebí právního základu na 
úrovni EU. Jestliže však členský stát má právo přenést své pravomoci, pak má přirozeně 
i právo stanovit konkrétní podmínky a postupy. Vzhledem k tomu, že tento odstavec 
neposkytuje žádný přínos a nesplňuje zásadu subsidiarity, měl by být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 272
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit formáty 
a postupy pro vzájemnou pomoc 
stanovenou v tomto článku 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento článek nevyžaduje nutně přijetí prováděcích aktů, neboť úkoly orgánů dohledu jsou 
stanoveny jasně.

Pozměňovací návrh 273
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit formáty 
a postupy pro vzájemnou pomoc 
stanovenou v tomto článku 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o akreditaci a dozoru nad trhem (765/2008) již inspekce umožňuje, proto by odkaz 
na inspekci zde byl matoucí a přinášel by rizika i) zbytečné duplicity a ii) více svazujícího 
a nákladnějšího požadavku, než jaký byl již členskými státy schválen a jaký v nich funguje.

Pozměňovací návrh 274
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří 
jsou usazeni na území Unie, přijmou 
odpovídající technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik ohrožujících 
bezpečnost důvěryhodných služeb, které 
poskytují. S ohledem na stav techniky tato 
opatření zajišťují úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána zejména s cílem zabránit 
bezpečnostním incidentům a omezit jejich 
dopady na nejnižší možnou úroveň 
a informovat zúčastněné strany
o negativních dopadech těchto incidentů.

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří 
jsou usazeni na území Unie, přijmou 
odpovídající technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik ohrožujících 
bezpečnost důvěryhodných služeb, které 
poskytují. S ohledem na stav techniky tato 
opatření zajišťují úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána s cílem zabránit bezpečnostním 
incidentům a omezit jejich dopady na 
nejnižší možnou úroveň a informovat 
zúčastněné strany, včetně podepisujících 
osob i spoléhajících se stran, o jakémkoli 
narušení bezpečnosti, které by je mohlo 
postihnout. Poskytovatelé důvěryhodných 
služeb musí rovněž na vlastní náklady 
přijmout vhodná a okamžitá opatření 
k nápravě každého nového 
a nepředvídaného rizika narušení 
bezpečnosti a obnovit běžnou 
bezpečnostní úroveň služby.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek odstranění rizika narušení bezpečnosti a obnovení běžné bezpečnostní úrovně je 
převzat z bodu odůvodnění 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací. Vypustí-li se odkaz na „uznaný nezávislý subjekt“, bude zřejmější, jaké 
požadavky se na tento nezávislý subjekt kladou. Viz rovněž pozměňovací návrh k čl. 16 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 275
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, 
kteří jsou usazeni na území Unie, přijmou 
odpovídající technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik 

Poskytovatelé důvěryhodných služeb řídí 
rizika ohrožující bezpečnost 
důvěryhodných služeb, které poskytují, 
v souladu se stávajícími osvědčenými 
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ohrožujících bezpečnost důvěryhodných 
služeb, které poskytují. S ohledem na stav 
techniky tato opatření zajišťují úroveň 
bezpečnosti, která odpovídá míře rizika.
Opatření jsou přijímána zejména s cílem 
zabránit bezpečnostním incidentům 
a omezit jejich dopady na nejnižší možnou 
úroveň a informovat zúčastněné strany 
o negativních dopadech těchto incidentů.

postupy v odvětví a s odvětvovými 
normami. S ohledem na nejnovější 
technologický vývoj veškerá tato opatření 
zajišťují úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána zejména s cílem zabránit 
bezpečnostním incidentům a omezit jejich 
dopady na nejnižší možnou úroveň 
a informovat zúčastněné strany 
o negativních dopadech těchto incidentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří 
jsou usazeni na území Unie, přijmou 
odpovídající technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik ohrožujících 
bezpečnost důvěryhodných služeb, které 
poskytují. S ohledem na stav techniky tato 
opatření zajišťují úroveň bezpečnosti, 
která odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána zejména s cílem zabránit 
bezpečnostním incidentům a omezit jejich 
dopady na nejnižší možnou úroveň 
a informovat zúčastněné strany 
o negativních dopadech těchto incidentů.

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří 
jsou usazeni na území Unie, přijmou 
odpovídající technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik ohrožujících 
bezpečnost důvěryhodných služeb, které 
poskytují. S ohledem na technologický 
vývoj tato opatření plně respektují práva 
na ochranu údajů a zajišťují úroveň 
bezpečnosti, která odpovídá míře rizika.
Opatření jsou přijímána zejména s cílem 
zabránit bezpečnostním incidentům 
a omezit jejich dopady na nejnižší možnou 
úroveň a informovat zúčastněné strany 
o negativních dopadech těchto
významných incidentů.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „technologický vývoj“ působí vhodněji a lépe vystihuje neustálý proces přizpůsobování 
se novým technologiím. „Stav techniky“ by mohl být rovněž zaměněn za „nejlepší dostupnou 
technologii“, čímž by byl odstraněn faktor nákladů a na poskytovatele služeb by bylo uvaleno 
nadměrné břemeno, což pravděpodobně není účelem tohoto ustanovení. A na závěr by měly 
být poskytovány pouze informace o významných incidentech, aby se zabránilo nadměrnému 
zatížení a přebytku informací pro uživatele.



PE510.784v01-00 116/155 AM\936276CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 277
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří 
jsou usazeni na území Unie, přijmou 
odpovídající technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik ohrožujících 
bezpečnost důvěryhodných služeb, které 
poskytují. S ohledem na stav techniky tato 
opatření zajišťují úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána zejména s cílem zabránit 
bezpečnostním incidentům a omezit jejich 
dopady na nejnižší možnou úroveň 
a informovat zúčastněné strany 
o negativních dopadech těchto incidentů.

Poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří 
jsou usazeni na území Unie nebo poskytují 
služby v souladu s článkem 10 tohoto 
nařízení, přijmou odpovídající technická 
a organizační opatření za účelem řízení 
rizik ohrožujících bezpečnost a odolnost
důvěryhodných služeb, které poskytují. S 
ohledem na stav techniky tato opatření 
zajišťují úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána zejména s cílem zabránit 
bezpečnostním incidentům a omezit jejich 
dopady na nejnižší možnou úroveň 
a informovat zúčastněné strany 
o negativních dopadech těchto incidentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, může
poskytovatel důvěryhodných služeb
předložit orgánu dohledu zprávu
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, za účelem 
potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, předloží
poskytovatel důvěryhodných služeb orgánu 
dohledu zprávu o posouzení shody, kterou 
vypracoval subjekt posuzování shody za 
účelem potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, může
poskytovatel důvěryhodných služeb
předložit orgánu dohledu zprávu
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, za účelem 
potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, poskytovatel 
důvěryhodných služeb bez zbytečného 
odkladu a nejpozději do 6 měsíců od 
zahájení své činnosti předloží orgánu 
dohledu zprávu o auditu shody, který 
provedl uznaný nezávislý subjekt, za 
účelem potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na požadovanou spolehlivost a bezpečnost důvěryhodných služeb by se měl vždy 
provádět povinný audit.

Pozměňovací návrh 280
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, může
poskytovatel důvěryhodných služeb
předložit orgánu dohledu zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl
uznaný nezávislý subjekt, za účelem 
potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, zveřejní
poskytovatel důvěryhodných služeb zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl 
nezávislý subjekt, jehož způsobilost 
k provedení auditu byla prokázána, za 
účelem potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Or. en

(Viz také pozměňovací návrh k čl. 15 odst. 1 pododstavci 1.)

Odůvodnění

Požadavek odstranění rizika narušení bezpečnosti a obnovení běžné bezpečnostní úrovně je 
převzat z bodu odůvodnění 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací. Vypuštěním odkazu na „uznaný nezávislý subjekt“ bude jasnější, jaké požadavky 
se na tento nezávislý subjekt kladou. Viz rovněž pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 281
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, může
poskytovatel důvěryhodných služeb
předložit orgánu dohledu zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, za účelem 
potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, předloží
poskytovatel důvěryhodných služeb orgánu 
dohledu zprávu o bezpečnostním auditu, 
který provedl uznaný nezávislý subjekt, za 
účelem potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí příslušnému orgánu dohledu, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například
orgánům pro ochranu údajů, případné 
narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity, 
jež mají významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané osobní 
údaje, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili.

V případě narušení bezpečnosti sítě o něm 
musí poskytovatel důvěryhodných služeb 
informovat podepisující osoby 
i spoléhající se strany, a pokud toto riziko 
přesahuje rozsah opatření, která má 
přijmout poskytovatel služeb, musí 
účastníky informovat o veškerých 
možných opatřeních k nápravě, včetně 
stanovení pravděpodobných souvisejících 
nákladů. Poskytovatelé důvěryhodných 
služeb oznámí příslušnému orgánu 
dohledu, příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro bezpečnost informací, a týká-li 
se incident osobních údajů, orgánům pro 
ochranu údajů, případné narušení 
bezpečnosti nebo ztrátu integrity, jež mají 
dopad na poskytovanou důvěryhodnou 
službu a uchovávané osobní údaje, a to bez 
zbytečného odkladu, a je-li to možné, 
nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy toto 
narušení zjistili. Poskytovatelé 
důvěryhodných služeb oznamují nejen 
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narušení bezpečnosti ve svých vlastních 
systémech, ale i jakékoli narušení 
bezpečnosti, které zpozorují v systémech 
jiných poskytovatelů důvěryhodných 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice narušení bezpečnosti a povinnosti poskytovatele důvěryhodných služeb jsou 
převzaty z čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací. Navíc je zde upřesněno, že narušení bezpečnosti týkající se osobních údajů se 
oznamuje orgánům pro ochranu údajů v dotčených členských státech.

Pozměňovací návrh 283
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí příslušnému orgánu dohledu, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například 
orgánům pro ochranu údajů, případné 
narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity, 
jež mají významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané osobní 
údaje, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili.

Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí orgánu dohledu a případně 
ostatním příslušným subjektům, například
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací či orgánu pro 
ochranu údajů, případné narušení 
bezpečnosti nebo ztrátu integrity, jež mají 
významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané osobní 
údaje, a to bez zbytečného odkladu od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
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oznámí příslušnému orgánu dohledu,
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například 
orgánům pro ochranu údajů, případné 
narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity, 
jež mají významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané 
osobní údaje, a to bez zbytečného odkladu,
a je-li to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili.

oznámí příslušnému orgánu dohledu
a případně příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu pro bezpečnost informací 
a ostatním příslušným třetím stranám, 
například orgánům pro ochranu údajů, 
případné narušení bezpečnosti nebo ztrátu 
integrity, jež mají významný dopad na 
poskytovanou důvěryhodnou službu, a to 
bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy toto 
narušení zjistili.

Or. en

Odůvodnění

Může docházet k případům, kdy není třeba uvědomovat všechny uvedené orgány. Přesně 
stanovená lhůta nepůsobí vhodně a není ani uvedena v návrhu směrnice o bezpečnosti sítí 
a informací, který předložila Komise. Odkazy na osobní údaje jsou také nadbytečné, neboť 
tento typ upozornění na narušení bezpečnosti je regulován navrhovaným obecným nařízením 
o ochraně údajů. Odchylná nebo překrývající se pravidla by mohla způsobit, pokud jde 
o povinnosti poskytovatelů, nejasnost a právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 285
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí příslušnému orgánu dohledu, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například 
orgánům pro ochranu údajů, případné 
narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity, 
jež mají významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané osobní 
údaje, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili.

Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí příslušnému orgánu dohledu, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například 
orgánům pro ochranu údajů, případné 
narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity, 
jež mají významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané osobní 
údaje, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili, 
a současně potvrdí, že k tomuto narušení 
došlo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 286
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to vhodné, zejména v případě, týká-li 
se narušení bezpečnosti nebo ztráta 
integrity dvou nebo více členských států, 
informuje dotčený orgán dohledu orgány 
dohledu v ostatních členských státech 
a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA).

Je-li to vhodné, zejména v případě, týká-li 
se narušení bezpečnosti nebo ztráta 
integrity dvou nebo více členských států, 
informuje oznámený orgán dohledu orgány 
dohledu v ostatních členských státech 
a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA).

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to vhodné, zejména v případě, týká-li 
se narušení bezpečnosti nebo ztráta 
integrity dvou nebo více členských států, 
informuje dotčený orgán dohledu orgány 
dohledu v ostatních členských státech 
a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA).

Je-li to vhodné, zejména v případě, týká-li 
se narušení bezpečnosti nebo ztráta 
integrity dvou nebo více členských států, 
informuje dotčený orgán dohledu orgány 
dohledu v těchto členských státech 
a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA).

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený orgán dohledu může informovat
rovněž veřejnost nebo požádat, aby tak 
učinil poskytovatel důvěryhodné služby,
pokud rozhodne, že zveřejnění informací 

Dotčený orgán dohledu informuje rovněž 
veřejnost nebo požádá, aby tak učinil 
poskytovatel důvěryhodné služby. 
Informace se obyčejně zveřejňují co 
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o narušení bezpečnosti je ve veřejném 
zájmu.

nejrychleji, v rozumné lhůtě; poskytovatel 
důvěryhodné služby však může požádat 
o odklad s cílem napravit nedostatky. 
Vyhoví-li orgán dohledu žádosti, pak udělí 
odklad na maximálně 45 dní, 
přičemž poskytovatel důvěryhodné služby 
musí souhlasit s tím, že odškodní všechny 
spoléhající se strany, bez ohledu na jejich 
geografické umístění, za ztráty, které 
přímo vyplynou z odkladu upozornění.

Or. en

Odůvodnění

Větší transparentnost zvýší pravděpodobnost, že budou napraveny technické chyby a budou 
označeny nejisté technologie ověřování pravosti a identifikace. Pro centrální orgán dohledu, 
který je pověřen k přijímání velkého množství upozornění, není problém tato upozornění 
zpřístupňovat veřejnosti, výzkumným pracovníkům a zainteresovaným stranám.

Pozměňovací návrh 289
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený orgán dohledu může informovat 
rovněž veřejnost nebo požádat, aby tak 
učinil poskytovatel důvěryhodné služby, 
pokud rozhodne, že zveřejnění informací 
o narušení bezpečnosti je ve veřejném 
zájmu.

Dotčený orgán dohledu může po 
konzultaci s poskytovatelem 
důvěryhodných služeb informovat rovněž 
veřejnost nebo požádat, aby tak učinil 
poskytovatel důvěryhodné služby, pokud 
rozhodne, že zveřejnění informací 
o narušení bezpečnosti je ve veřejném 
zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli konečné rozhodnutí o tom, zda má být informována veřejnost, by mělo zůstat na 
veřejném orgánu, měla by proběhnout konzultace s poskytovatelem služby, neboť poskytovatel 
může být lépe schopen posoudit dopad narušení bezpečnosti na uživatele a důsledky pro 
šetření/nápravu incidentu.

Pozměňovací návrh 290
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Dotčený orgán dohledu může informovat 
rovněž veřejnost nebo požádat, aby tak 
učinil poskytovatel důvěryhodné služby, 
pokud rozhodne, že zveřejnění informací 
o narušení bezpečnosti je ve veřejném 
zájmu.

Oznámený orgán dohledu informuje
veřejnost nebo požádá, aby tak učinil 
poskytovatel důvěryhodné služby, pokud 
rozhodne, že zveřejnění informací 
o narušení bezpečnosti je ve veřejném 
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu poskytne ENISA 
a Komisi jednou ročně shrnutí oznámení 
o narušení bezpečnosti, která obdržel od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu poskytne ENISA 
a Komisi jednou ročně shrnutí oznámení 
o narušení bezpečnosti, která obdržel od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb.

3. Orgán dohledu poskytne Evropské 
agentuře pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA) a Komisi jednou ročně shrnutí 
oznámení o narušení bezpečnosti, která 
obdržel od poskytovatelů důvěryhodných 
služeb.

Or. fr
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Odůvodnění

Redakční změna s cílem odradit od používání zkratek.

Pozměňovací návrh 293
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb.

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb. Orgán dohledu by měl tyto závazné 
pokyny koordinovat s dalšími příslušnými 
regulačními orgány, které dohlížejí na 
činnosti poskytovatele důvěryhodných 
služeb jiné než poskytování 
důvěryhodných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb.

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vyžadovat od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb, aby 
přijali nezbytná opatření ke splnění těchto 
požadavků.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb.

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb. Veškeré tyto pokyny musí být 
zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zvýšena důvěra v systém, je důležité, aby i orgány dohledu nesly odpovědnost za 
doporučení, která dávají poskytovatelům důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 296
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb.

4. Pro zajištění souladu s odstavci 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele důvěryhodných 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejsou-li ustanovení tohoto odstavce 
dostatečně proveditelná v konkrétním 
technologickém kontextu, může Komise 
nebo kterýkoli jiný zúčastněný subjekt 
požádat o vyjasnění prostřednictvím 
mechanismu pro přijímání 
technologických požadavků, který je 
stanoven v kapitole IIIa.
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Or. en

Odůvodnění

Ustanovení, která zákonodárci výslovně nezahrnuli do nařízení, jsou pravděpodobně 
technické povahy. Pokud zákonodárci změní předpis po jeho přijetí, povede to k právní 
nejistotě. Mechanismus stanovený v kapitole IIIa (nová) zajistí, že technická rozhodnutí budou 
činěna na technické úrovni v rámci fóra, kterého se bude moci inkluzivním způsobem účastnit 
široká škála subjektů, a zároveň zajití, že politická integrita legislativního aktu zůstane 
nedotčena.

Pozměňovací návrh 298
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Díky mechanismu stanovenému v kapitole IIIa (nová) již tento postup není nutný.

Pozměňovací návrh 299
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec je sloučen s následujícím odstavcem.



AM\936276CS.doc 127/155 PE510.784v01-00

CS

Pozměňovací návrh 300
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit další upřesnění
opatření uvedených v odstavci 1 a formáty 
a postupy, včetně lhůt, které jsou 
použitelné pro účely odstavce 2. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy, včetně lhůt, použitelné 
pro účely odstavců 1 až 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Díky mechanismu uvedenému v kapitole IIIa (nová), který kodifikací technických požadavků 
pověřuje technicky kvalifikované pracovníky institucí stanovujících normy, již tento postup 
není nutný.

Pozměňovací návrh 302
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy, včetně lhůt, použitelné 
pro účely odstavců 1 až 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby toto nařízení bylo v souladu s osvědčenými postupy a normami, a žádný 
regulační systém/rámec EU tak nepřinášel zbytečnou zátěž a náklady na úkor inovací 
a poskytování služeb.

Pozměňovací návrh 303
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy, včetně lhůt, použitelné 
pro účely odstavců 1 až 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

6. Komise může stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů další upřesnění opatření 
uvedených v odstavci 1 a formáty 
a postupy, včetně lhůt, které jsou
použitelné pro účely odstavců 1 až 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by měla být přijímána ve formě prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 304
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně 
podrobeni auditu ze strany uznaného
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží
orgánu dohledu.

1. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
jsou jednou ročně podrobeni auditu ze 
strany nezávislého subjektu, jehož 
způsobilost k provádění auditu byla 
prokázána, za účelem potvrzení, že oni 
sami i důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňují požadavky stanovené 
v tomto nařízení, a výslednou zprávu 
o bezpečnostním auditu zveřejní a předají
orgánu dohledu. V případě, že zpráva 
o auditu obsahuje důvěrné obchodní 
informace, může orgán dohledu odložit 
zveřejnění citlivých pasáží, avšak nejdéle 
o jeden rok.

Or. en

Odůvodnění

Vypustí-li se odkaz na „uznaný nezávislý subjekt“, bude zřejmější, jaké požadavky se na tento 
nezávislý subjekt kladou. Viz rovněž pozměňovací návrh k čl. 15 odst. 1. Transparentnost 
auditů umožní, aby nejvyšší úroveň odpovědnosti a bezpečnosti poskytovaných služeb 
zajišťovala větší komunita výzkumníků v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 305
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně
podrobeni auditu ze strany uznaného 
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží 
orgánu dohledu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou každé dva roky 
a po uskutečnění každé významné 
technologické nebo organizační změny
podrobeni auditu ze strany uznaného 
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o auditu shody předloží orgánu 
dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

Zpráva by se neměla týkat pouze bezpečnostních požadavků, ale všech požadavků kladených 
na kvalifikované poskytovatele důvěryhodných služeb, které vyplývají z tohoto nařízení. 
Vzhledem k administrativní a finanční zátěži by měl být dvouletý interval mezi zprávami 
dostačující a přiměřený. V případě významných změn by však měl být proveden audit s cílem 
zaručit, že změny neovlivnily soulad s požadavky.

Pozměňovací návrh 306
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně 
podrobeni auditu ze strany uznaného 
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží 
orgánu dohledu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně 
podrobeni auditu ze strany uznaného 
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží 
orgánu dohledu. Neshledají-li výroční 
zprávy po třech letech existence 
poskytovatele žádné pochybení, provádějí 
se audity podle tohoto odstavce pouze 
každé dva roky.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh, aby se audity prováděly v delších intervalech, s cílem snížit náklady kvalifikovaných 
poskytovatelů důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 307
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou každoročně 
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podrobeni auditu ze strany uznaného 
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží 
orgánu dohledu.

a na vlastní náklady podrobeni auditu ze 
strany subjektu posuzování shody za 
účelem potvrzení, že oni sami 
i kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňují požadavky stanovené 
v tomto nařízení, a výslednou zprávu
o posouzení shody předloží orgánu 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně 
podrobeni auditu ze strany uznaného
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží 
orgánu dohledu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně 
podrobeni auditu ze strany akreditovaného
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o auditu shody předloží orgánu 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může orgán 
dohledu u kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb kdykoli provést 
kontrolu za účelem potvrzení, že oni sami 
i kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, nadále splňují podmínky 
stanovené v tomto nařízení, a to 
z vlastního podnětu, nebo na žádost 
Komise. Pokud se zdá, že došlo k porušení 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může orgán 
dohledu u kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb kdykoli provést 
kontrolu za účelem potvrzení, že oni sami 
i kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňují podmínky stanovené 
v tomto nařízení. Pokud se zdá, že došlo 
k porušení pravidel týkajících se ochrany 
osobních údajů stanovených ve směrnici 
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pravidel týkajících se ochrany osobních 
údajů, sdělí orgán dohledu výsledky svých 
auditů orgánům pro ochranu údajů.

95/46/ES, sdělí orgán dohledu výsledky 
svých auditů orgánům pro ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může orgán 
dohledu u kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb kdykoli provést 
kontrolu za účelem potvrzení, že oni sami 
i kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, nadále splňují podmínky 
stanovené v tomto nařízení, a to z vlastního 
podnětu, nebo na žádost Komise. Pokud se 
zdá, že došlo k porušení pravidel týkajících 
se ochrany osobních údajů, sdělí orgán 
dohledu výsledky svých auditů orgánům 
pro ochranu údajů.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může orgán 
dohledu u kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb v případě 
odůvodněných pochybností kdykoli 
provést kontrolu za účelem potvrzení, že 
oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, nadále splňují 
podmínky stanovené v tomto nařízení, a to 
z vlastního podnětu, nebo na žádost
orgánu dohledu v jiném členském státě.
Pokud se zdá, že došlo k porušení pravidel 
týkajících se ochrany osobních údajů, sdělí 
orgán dohledu výsledky svých auditů 
orgánům pro ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že tyto audity nelze provádět svévolně, ale že by se měly 
zakládat na odůvodněné domněnce o nedodržení předpisů. Výraz „na žádost Komise“ byl 
vypuštěn, neboť nutnost provedení auditu jsou lépe schopny posoudit orgány dohledu. 

Pozměňovací návrh 311
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může orgán 
dohledu u kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb kdykoli provést 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může orgán 
dohledu u poskytovatelů důvěryhodných 
služeb kdykoli provést kontrolu za účelem 
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kontrolu za účelem potvrzení, že oni sami
i kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, nadále splňují podmínky 
stanovené v tomto nařízení, a to z vlastního 
podnětu, nebo na žádost Komise. Pokud se 
zdá, že došlo k porušení pravidel týkajících 
se ochrany osobních údajů, sdělí orgán 
dohledu výsledky svých auditů orgánům 
pro ochranu údajů.

potvrzení, že oni sami i důvěryhodné 
služby, které poskytují, nadále splňují 
podmínky stanovené v tomto nařízení, a to 
z vlastního podnětu, nebo na žádost 
Komise. Pokud se zdá, že došlo k porušení 
pravidel týkajících se ochrany osobních 
údajů, sdělí poskytovatel důvěryhodné 
služby výsledky svých auditů orgánům pro 
ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou se dosáhne souladu požadavků na oznamování narušení bezpečnosti 
s nařízením o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 312
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu je zmocněn vydávat pro 
kvalifikované poskytovatele
důvěryhodných služeb závazné pokyny 
k nápravě případného neplnění požadavků, 
jež bylo uvedeno ve zprávě
o bezpečnostním auditu.

3. Orgán dohledu je zmocněn požadovat od 
kvalifikovaných poskytovatelů
důvěryhodných služeb nápravu případného 
neplnění požadavků, jež bylo uvedeno ve 
zprávě o posouzení shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu je zmocněn vydávat pro 
kvalifikované poskytovatele 
důvěryhodných služeb závazné pokyny 
k nápravě případného neplnění požadavků, 
jež bylo uvedeno ve zprávě 
o bezpečnostním auditu.

3. Orgán dohledu je zmocněn vydávat pro 
kvalifikované poskytovatele 
důvěryhodných služeb závazné pokyny 
k nápravě případného neplnění požadavků, 
jež jsou stanoveny v tomto nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Původní znění by znamenalo, že orgán dohledu je zmocněn vydávat pouze závazné pokyny, 
které vycházejí z bezpečnostního auditu. Není jasné, proč by se uvedená pravomoc měla 
uplatňovat pouze v případě tohoto zdroje informací. 

Pozměňovací návrh 314
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu je zmocněn vydávat pro
kvalifikované poskytovatele 
důvěryhodných služeb závazné pokyny 
k nápravě případného neplnění požadavků, 
jež bylo uvedeno ve zprávě 
o bezpečnostním auditu.

3. Orgán dohledu je zmocněn vydávat pro 
poskytovatele důvěryhodných služeb 
závazné pokyny k nápravě případného 
neplnění požadavků, jež bylo uvedeno ve 
zprávě o bezpečnostním auditu. Tyto 
pokyny se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zvýšena důvěra v systém, je důležité, aby i orgány dohledu nesly odpovědnost za 
doporučení, která dávají poskytovatelům důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 315
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S odkazem na odstavec 3 ztratí 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb v případě, že ve lhůtě stanovené 
orgánem dohledu nenapraví neplnění 
požadavků, status kvalifikovaného 
poskytovatele a orgán dohledu jej 
informuje o tom, že se jeho status 
odpovídajícím způsobem změní 
v důvěryhodných seznamech uvedených 
v článku 18.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňující návrh k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 316
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S odkazem na odstavec 3 ztratí
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb v případě, že ve lhůtě stanovené 
orgánem dohledu nenapraví neplnění 
požadavků, status kvalifikovaného 
poskytovatele a orgán dohledu jej 
informuje o tom, že se jeho status 
odpovídajícím způsobem změní 
v důvěryhodných seznamech uvedených 
v článku 18.

4. S odkazem na odstavec 3 kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
v případě, že ve lhůtě stanovené orgánem 
dohledu a v souladu s kontradiktorním 
postupem stanoveným tímto orgánem
nenapraví neplnění požadavků, ztratí status 
kvalifikovaného poskytovatele a orgán 
dohledu jej informuje o tom, že se jeho 
status odpovídajícím způsobem změní 
v důvěryhodných seznamech uvedených 
v článku 18.

Or. fr

Pozměňovací návrh 317
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 38, pokud jde u upřesnění 
podmínek, za nichž se uznává nezávislý 
subjekt provádějící audit uvedený 
v odstavci 1 tohoto článku a v čl. 15 
odst. 1 a čl. 17 odst. 1.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Technické požadavky, které jsou kodifikovány již v předchozích částech tohoto článku, jsou 
dostatečně politicky jednoznačné, aby byly uplatnitelné.

Pozměňovací návrh 318
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti, 
postupy a formáty použitelné pro účely 
odstavců 1, 2 a 4 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Technické požadavky, které jsou kodifikovány již v předchozích částech tohoto pozměněného 
článku, jsou dostatečně politicky jednoznačné, aby byly uplatnitelné.

Pozměňovací návrh 319
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit okolnosti,
postupy a formáty použitelné pro účely 
odstavců 1, 2 a 4 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

6. Komise může stanovit postupy a formáty 
použitelné pro účely odstavců 1, 2 a 4 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Zahájení poskytování kvalifikované 
důvěryhodné služby
1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb oznámí orgánu 
dohledu svůj záměr zahájit poskytování 
kvalifikované důvěryhodné služby 
a předloží orgánu dohledu zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, jak je stanoveno 
v čl. 16 odst. 1. Kvalifikovaní 
poskytovatelé důvěryhodných služeb 
mohou zahájit poskytování kvalifikované 
důvěryhodné služby poté, co orgánu 
dohledu předložili oznámení a zprávu 
o bezpečnostním auditu.
2. Po předložení příslušných dokumentů 
orgánu dohledu podle odstavce 1 jsou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb zařazeni na 
důvěryhodné seznamy uvedené 
v článku 18, které udávají, že bylo podáno 
oznámení.

3. Orgán dohledu ověří, zda kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
a kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytuje, splňují požadavky nařízení.
Orgán dohledu uvede stav kvalifikace 
kvalifikovaných poskytovatelů služeb 
a kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které poskytují, v důvěryhodných 
seznamech po kladném závěru ověření, 
a to nejpozději do jednoho měsíce od 
oznámení podle odstavce 1.
Není-li ověření dokončeno do jednoho 
měsíce, vyrozumí orgán dohledu 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb a uvede důvody 
prodlevy a lhůtu pro dokončení ověřování.
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4. Kvalifikovaná důvěryhodná služba, 
která byla předmětem oznámení podle 
odstavce 1, nemůže být s ohledem na 
splnění správního postupu nebo formality 
dotčeným subjektem z veřejného sektoru 
odmítnuta kvůli tomu, že není zařazena 
na seznamy uvedené v odstavci 3.
5. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy pro účely odstavců 1, 2 
a 3 prostřednictvím prováděcích aktů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek již není potřebný, neboť obecná odpovědnost a povinnosti poskytovatelů 
důvěryhodných služeb jsou nyní takové, že umožňují poskytovatelům služeb, kteří potřebují 
důvěryhodné služby, zhodnotit úroveň bezpečnosti a zvolit takovou úroveň, která nejlépe 
odpovídá jejich potřebám.

Pozměňovací návrh 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Mají-li poskytovatelé důvěryhodných 
služeb v úmyslu zahájit poskytování 
kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
předloží orgánu dohledu oznámení o svém 
záměru spolu se zprávou o posouzení 
shody vypracovanou uznaným nezávislým 
subjektem, jak je stanoveno v čl. 16 odst. 
1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí orgánu dohledu svůj záměr
poskytovat kvalifikovanou důvěryhodnou 
službu a předloží orgánu dohledu zprávu 
o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, jak je stanoveno 
v čl. 16 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Podmínkou poskytování kvalifikovaných důvěryhodných služeb by měl být kladný výsledek 
postupu ověření.

Pozměňovací návrh 323
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

dohledu předložili zprávu o bezpečnostním 
auditu, a pouze poté, co obdrželi status 
kvalifikovaného poskytovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po předložení příslušných dokumentů
v souladu s odstavcem 1 ověří orgán
dohledu, zda poskytovatel důvěryhodných 
služeb a důvěryhodné služby, jež mají být 
poskytovatelem poskytovány, splňují 
požadavky stanovené v tomto nařízení. 
Potvrdí-li se postupem ověření, že
požadavky jsou splněny, udělí orgán 
dohledu status kvalifikovaného 
poskytovatele důvěryhodné služby, a tento 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodné 
služby může zahájit poskytování 
kvalifikované důvěryhodné služby.

Or. en

Odůvodnění

Podmínkou poskytování kvalifikovaných důvěryhodných služeb by měl být kladný výsledek 
postupu ověření.

Pozměňovací návrh 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po předložení příslušných dokumentů 
orgánu dohledu podle odstavce 1 jsou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb zařazeni na 
důvěryhodné seznamy uvedené 

2. Orgán dohledu má na požádání přístup 
k technickým a organizačním plánům, 
k plánu řízení kontinuity činnosti, 
dokumentům týkajícím se politiky 
v oblasti služeb a k veškerým dalším 
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v článku 18, které udávají, že bylo podáno 
oznámení.

dokumentům, o něž se opírá zpráva 
o posouzení shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po předložení příslušných dokumentů 
orgánu dohledu podle odstavce 1 jsou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb zařazeni na 
důvěryhodné seznamy uvedené 
v článku 18, které udávají, že byl potvrzen 
status kvalifikovaného poskytovatele 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sloučeno s odstavci 1 a 2.

Pozměňovací návrh 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Orgán dohledu ověří, zda poskytovatel 
důvěryhodných služeb a důvěryhodné
služby, které poskytuje, splňují požadavky
tohoto nařízení, zejména pokud jde 
o požadavky stanovené pro kvalifikované 
poskytovatele důvěryhodných služeb.
Dojde-li orgán dohledu k závěru, že 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
a důvěryhodné služby, které poskytuje, 
vyhovují těmto požadavkům, udělí orgán 
dohledu poskytovateli důvěryhodných 
služeb a službám, jež poskytuje, status 
kvalifikovaného poskytovatele 
a kvalifikované služby a uvede tento status 
v důvěryhodných seznamech podle článku 
18, a to nejpozději do dvou měsíců od 
oznámení podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Orgán dohledu uvede stav kvalifikace 
kvalifikovaných poskytovatelů služeb 
a kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které poskytují, v důvěryhodných 
seznamech po kladném závěru postupu
ověření, a to bez zbytečného odkladu 
a nejpozději do dvou týdnů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že postup ověření může trvat až 3 měsíce, měla by být lhůta pro zveřejnění 
relativně krátká.

Pozměňovací návrh 331
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Není-li ověření dokončeno do jednoho 
měsíce, vyrozumí orgán dohledu 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb a uvede důvody 
prodlevy a lhůtu pro dokončení ověřování.

Není-li ověření dokončeno do jednoho 
měsíce, vyrozumí orgán dohledu 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb a uvede důvody 
prodlevy a lhůtu pro dokončení ověřování.  
Pokud poskytovatel důvěryhodné služby 
předložil veškeré příslušné dokumenty,
musí být ověření dokončeno ve lhůtě 
nejvýše devíti měsíců od data oznámení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 332
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Není-li ověření dokončeno do jednoho Není-li ověření dokončeno do jednoho 
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měsíce, vyrozumí orgán dohledu 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb a uvede důvody 
prodlevy a lhůtu pro dokončení ověřování.

měsíce, vyrozumí orgán dohledu 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb a uvede důvody 
prodlevy a lhůtu pro dokončení ověřování. 
Celková lhůta nesmí přesáhnout tři 
měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ověření je podmínkou pro zahájení poskytování služeb, měla by být 
stanovena lhůta pro orgán dohledu.

Pozměňovací návrh 333
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kvalifikovaná důvěryhodná služba, 
která byla předmětem oznámení podle 
odstavce 1, nemůže být s ohledem na 
splnění správního postupu nebo formality 
dotčeným subjektem z veřejného sektoru 
odmítnuta kvůli tomu, že není zařazena 
na seznamy uvedené v odstavci 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ověření musí být podmínkou poskytování kvalifikovaných důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 334
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kvalifikovaná důvěryhodná služba, 
která byla předmětem oznámení podle 
odstavce 1, nemůže být s ohledem na 
splnění správního postupu nebo formality 

vypouští se
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dotčeným subjektem z veřejného sektoru 
odmítnuta kvůli tomu, že není zařazena 
na seznamy uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kvalifikovaná důvěryhodná služba, 
která byla předmětem oznámení podle 
odstavce 1, nemůže být s ohledem na 
splnění správního postupu nebo formality 
dotčeným subjektem z veřejného sektoru 
odmítnuta kvůli tomu, že není zařazena 
na seznamy uvedené v odstavci 3.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 336
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může stanovit okolnosti,
formáty a postupy pro účely odstavců 1, 2 
a 3 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 2.

5. Komise může stanovit formáty a postupy 
pro účely odstavců 1, 2 a 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Důvěryhodné seznamy
1. Každý členský stát vyhotoví, spravuje 
a zveřejňuje důvěryhodné seznamy 
s informacemi týkajícími se 
kvalifikovaných poskytovatelů 
důvěryhodných služeb, pro něž je 
příslušný, spolu s informacemi 
o poskytovaných kvalifikovaných 
důvěryhodných službách.
2. Členské státy vyhotoví, spravují 
a bezpečným způsobem zveřejní 
důvěryhodné seznamy uvedené 
v odstavci 1, které jsou opatřeny 
elektronickým podpisem nebo 
elektronickou značkou, a to ve formě 
vhodné pro automatické zpracování.
3. Členské státy bezodkladně sdělí Komisi 
informace o subjektu odpovědném za 
vyhotovení, vedení a zveřejnění 
vnitrostátních důvěryhodných seznamů 
a poskytnou informace o místě zveřejnění 
těchto seznamů, certifikátech použitých 
k opatření důvěryhodných seznamů 
elektronickým podpisem nebo značkou a 
o jejich případných změnách.
4. Prostřednictvím bezpečného kanálu 
zpřístupní Komise informace uvedené 
v odstavci 3 veřejnosti ve formě opatřené 
elektronickým podpisem nebo značkou, 
která je vhodná pro automatické 
zpracování.
5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 38, pokud jde o vymezení 
informací uvedených v odstavci 1.
6. Komise může stanovit technické 
specifikace a formáty pro důvěryhodné 
seznamy, které jsou použitelné pro účely 
odstavců 1 až 4, prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
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čl. 39 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek již není potřebný, neboť obecná odpovědnost a povinnosti poskytovatelů 
důvěryhodných služeb jsou nyní takové, že umožňují poskytovatelům služeb, kteří potřebují 
důvěryhodné služby, zhodnotit úroveň bezpečnosti a zvolit takovou úroveň, která nejlépe 
odpovídá jejich potřebám.

Pozměňovací návrh 338
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyhotoví, spravují 
a bezpečným způsobem zveřejní 
důvěryhodné seznamy uvedené 
v odstavci 1, které jsou opatřeny 
elektronickým podpisem nebo 
elektronickou značkou, a to ve formě 
vhodné pro automatické zpracování.

2. Členské státy vyhotoví, spravují 
a bezpečným způsobem zveřejní 
důvěryhodné seznamy uvedené 
v odstavci 1, které jsou opatřeny 
elektronickým podpisem nebo 
elektronickou značkou, a to ve formě 
vhodné pro automatické zpracování
samotného seznamu i jednotlivých 
certifikátů.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem zajistit, že aplikace budou schopny zpracovávat samotné certifikáty, což je 
nezbytné pro potvrzování v praxi.

Pozměňovací návrh 339
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Přijetí aktu v přenesené pravomoci se zdá nadbytečné. Proto se zahrnuje do prováděcího aktu 
v odstavci 6.

Pozměňovací návrh 340
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit technické 
specifikace a formáty pro důvěryhodné 
seznamy, které jsou použitelné pro účely 
odstavců 1 až 4, prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

6. Komise může upřesnit informace 
uvedené v odstavci a stanovit technické 
specifikace a formáty pro důvěryhodné 
seznamy, které jsou použitelné pro účely 
odstavců 1 až 4, prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] Tento článek se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek již není potřebný, neboť obecná odpovědnost a povinnosti poskytovatelů 
důvěryhodných služeb jsou nyní takové, že umožňují poskytovatelům služeb, kteří potřebují 
důvěryhodné služby, zhodnotit úroveň bezpečnosti a zvolit takovou úroveň, která nejlépe 
odpovídá jejich potřebám.

Pozměňovací návrh 342
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vydávání kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb pomocí vhodných prostředků a 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy ověří identitu a případně zvláštní 
znaky fyzické nebo právnické osoby, jíž je 
kvalifikovaný certifikát vydáván.

Při vydávání kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb pomocí vhodných prostředků a 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a právními předpisy Unie ověří 
identitu a případně zvláštní znaky fyzické 
nebo právnické osoby, jíž je kvalifikovaný 
certifikát vydáván.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 343
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesou odpovědnost za škody a za tímto 
účelem udržují dostatečné finanční 
prostředky nebo uzavřeli pojištění 
odpovědnosti;

b) přijímají vhodná preventivní opatření, 
pokud jde o jejich odpovědnost za škody
podle tohoto nařízení, zejména tak, že
udržují dostatečné finanční prostředky 
nebo uzavřeli pojištění odpovědnosti;

Or. en

Odůvodnění

Původní znění budilo dojem, že uvaluje odpovědnost na poskytovatele služeb, místo toho, aby 
pouze stanovilo povinná preventivní opatření.

Pozměňovací návrh 344
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) před uzavřením smluvního vztahu 
informují osobu, která chce využít 
kvalifikovanou důvěryhodnou službu, 
o přesných podmínkách používání této 
služby;

c) před uzavřením smluvního vztahu 
informují osobu, která chce využít 
kvalifikovanou důvěryhodnou službu,
jasným a transparentním způsobem
o přesných podmínkách používání této 
služby a o limitech odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) používají důvěryhodné systémy 
a produkty, které jsou chráněny proti 
pozměňování a které zajišťují technickou 
bezpečnost a spolehlivost procesu, který 
podporují;

d) používají systémy a produkty, které jsou 
chráněny proti neoprávněnému
pozměňování a které zajišťují technickou 
bezpečnost a spolehlivost procesu, který 
podporují;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli slovo „důvěryhodný“ může naznačovat, že jde o přísnější normu, systém musí nakonec 
splnit požadavky podle tohoto odstavce. Není jasné, zda slovo „důvěryhodný“ představuje 
dodatečný požadavek. Pro upřesnění by mělo být umožněno oprávněné pozměňování.

Pozměňovací návrh 346
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) používají důvěryhodné systémy 
k uchovávání údajů, které jsou jim 
poskytovány, v ověřitelné podobě, aby:

e) používají systémy k uchovávání údajů, 
které jsou jim poskytovány, v ověřitelné 
podobě, aby:

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli slovo „důvěryhodný“ může naznačovat, že jde o přísnější normu, systém musí nakonec 
splnit požadavky podle tohoto odstavce. Není jasné, zda slovo „důvěryhodný“ představuje 
dodatečný požadavek.

Pozměňovací návrh 347
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. e – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– byly veřejně přístupné pro účely 
vyhledávání pouze se souhlasem osoby, jíž 
byly údaje vydány,

– byly veřejně přístupné pro účely 
vyhledávání, pouze pokud to umožňují 
vnitrostátní právní předpisy nebo právní 
předpisy Unie, nebo se souhlasem osoby, 
jíž byly údaje vydány,

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění toho, že stávající vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Unie mohou 
požadovat nebo umožňovat zveřejnění.

Pozměňovací návrh 348
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) po příslušnou dobu evidují veškeré 
příslušné informace týkající se dat, která 
vydal a obdržel kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb, zejména pro účely 
poskytnutí důkazů v soudním řízení. Tato 
evidence může mít elektronickou podobu;

g) po příslušnou dobu, bez ohledu na to, 
zda kvalifikovaný poskytovatel 
důvěryhodných služeb přestal poskytovat 
kvalifikované důvěryhodné služby, evidují 
veškeré příslušné informace týkající se dat, 
která vydal a obdržel kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb, 
zejména pro účely poskytnutí důkazů 
v soudním řízení. Tato evidence může mít 
elektronickou podobu;

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby bylo nadále možné získat přístup k příslušným informacím i v případě, že 
poskytovatel služeb již ukončil svou činnost.

Pozměňovací návrh 349
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia)  odmítají poskytovat služby pro účely 
činností, o nichž ví, že jsou nelegální.

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb vydávající 
kvalifikované certifikáty zaevidují ve své 
databázi certifikátů zrušení certifikátu do 
deseti minut poté, co nabylo účinnosti.

3. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb vydávající 
kvalifikované certifikáty zaevidují ve své 
databázi certifikátů zrušení certifikátu bez 
zbytečného odkladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S odkazem na odstavec 3 poskytnou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb vydávající 
kvalifikované certifikáty kterékoli 
spoléhající se straně informace o platnosti 

4. S odkazem na odstavec 3 poskytnou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb vydávající 
kvalifikované certifikáty kterékoli 
spoléhající se straně informace o platnosti 
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nebo o zrušení kvalifikovaných certifikátů, 
které vydali. Tyto informace jsou 
zpřístupněny kdykoli alespoň na základě 
certifikátu a automatickým způsobem, 
který je spolehlivý, bezplatný a účinný.

nebo o zrušení kvalifikovaných certifikátů, 
které vydali. Tyto informace jsou
automatickým způsobem zpřístupněny 
kdykoli alespoň na základě certifikátu.

Or. en

Odůvodnění

Není zřejmé, co přesně znamená „účinný“ a „spolehlivý“. Výraz „zpřístupněny kdykoli“ 
automaticky zahrnuje spolehlivost. Narozdíl od služeb veřejného sektoru nemohou být 
soukromá řešení vždy bezplatná. Zúčastněné strany, které tyto služby využívají, by měly mít 
možnost vybrat si svůj základní obchodní model.

Pozměňovací návrh 352
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může určit referenční čísla 
norem pro důvěryhodné systémy 
a produkty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Pokud důvěryhodné systémy 
a produkty vyhovují těmto normám, 
předpokládá se shoda s požadavky 
stanovenými v článku 19. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným přestupem 
podle čl. 39 odst. 2. Komise zveřejní tyto 
akty v Úředním věstníku Evropské unie.

5. Komise může určit referenční čísla 
norem pro důvěryhodné systémy 
a produkty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Při stanovování norem, které mají 
být použity pro účely tohoto nařízení, 
Komise zajistí řádné zohlednění názorů 
zúčastněných stran, a to nejlépe v podobě 
hodnocení dopadů. Pokud důvěryhodné 
systémy a produkty vyhovují těmto 
normám, předpokládá se shoda 
s požadavky stanovenými v článku 19. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným přestupem podle čl. 39 
odst. 2. Komise zveřejní tyto akty 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna se týká každého článku tohoto textu, který zmiňuje použití norem.

Pozměňovací návrh 353
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může určit referenční čísla 
norem pro důvěryhodné systémy
a produkty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Pokud důvěryhodné systémy 
a produkty vyhovují těmto normám, 
předpokládá se shoda s požadavky 
stanovenými v článku 19. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným přestupem 
podle čl. 39 odst. 2. Komise zveřejní tyto 
akty v Úředním věstníku Evropské unie.

5. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit referenční čísla 
norem pro systémy a produkty, u nichž se
předpokládá shoda s požadavky 
stanovenými v článku 19.  Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným přestupem 
podle čl. 39 odst. 2. Komise zveřejní tyto 
akty v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Cílem by mělo být vypracování norem, které jsou v souladu s požadavky stanovenými v tomto 
nařízení. Není jasné, zda slovo „důvěryhodný“ představuje dodatečný požadavek. Z právního 
hlediska neexistuje rozdíl mezi systémem splňujícím požadavek X a důvěryhodným systémem 
splňujícím požadavek X. Naopak normy pro „důvěryhodné systémy“ mohou budit falešný 
dojem, že ostatní systémy splňující stejné požadavky, nikoli však normu, nejsou důvěryhodné.

Pozměňovací návrh 354
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může určit referenční čísla 
norem pro důvěryhodné systémy 
a produkty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Pokud důvěryhodné systémy 
a produkty vyhovují těmto normám, 
předpokládá se shoda s požadavky 
stanovenými v článku 19. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným přestupem 
podle čl. 39 odst. 2. Komise zveřejní tyto 
akty v Úředním věstníku Evropské unie.

5. Komise může určit referenční čísla 
norem pro důvěryhodné systémy 
a produkty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Shody s požadavky stanovenými 
v článku 19 je dosaženo, pokud 
důvěryhodné systémy a produkty vyhovují 
těmto normám.  Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2. Komise zveřejní tyto akty 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kvalifikovaný elektronický podpis má 
rovnocenný právní účinek jako 
vlastnoruční podpis.

2. Kvalifikovaný elektronický podpis
splňuje právní požadavky na podpis ve 
vztahu k údajům v elektronické podobě, 
stejně jako vlastnoruční podpis splňuje tyto 
požadavky ve vztahu k údajům uvedeným 
na papíře.

Or. en

Odůvodnění

Znění směrnice 1999/93/ES zřejmě lépe zohledňuje rozdílné vnitrostátní požadavky týkající se 
formy a postupu.


