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Pozmeňujúci návrh 51
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Vybudovanie dôvery v prostredí online
je kľúčom k hospodárskemu rozvoju. V 
dôsledku nedostatku dôvery spotrebitelia, 
podniky a správne orgány váhajú s 
realizáciou elektronických transakcií a 
prijímaním nových služieb.

(1) Vybudovanie dôvery v online 
prostredie je kľúčom k hospodárskemu a 
sociálnemu rozvoju. V dôsledku 
nedostatku dôvery spôsobeného najmä 
pociťovaným nedostatkom právnej istoty
spotrebitelia, podniky a správne orgány 
váhajú s realizáciou elektronických 
transakcií a prijímaním nových služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Ide tu v prvom rade o zabezpečenie lepšej právnej istoty, a preto by sa malo začať od nej. 
Koncepcia sociálneho rozvoja podľa návrhu stanoviska Marity Ulvskogovej.

Pozmeňujúci návrh 52
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom tohto nariadenia je posilniť 
dôveru pri elektronických transakciách na 
vnútornom trhu umožnením bezpečnej a 
plynulej realizácie elektronických 
interakcií medzi podnikmi, občanmi a 
verejnými orgánmi, čím sa zvýši efektivita 
verejných a súkromných služieb online, 
elektronického podnikania a 
elektronického obchodu v Únii.

(2) Cieľom tohto nariadenia je posilniť 
dôveru pri elektronických transakciách na 
vnútornom trhu zabezpečením spoločného 
základu pre právne bezpečné elektronické 
interakcie medzi podnikmi, občanmi a 
verejnými orgánmi, čím sa zvýši efektivita 
verejných a súkromných online služieb, 
elektronického podnikania a 
elektronického obchodu v Únii.

Or. en
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Odôvodnenie

Opäť ide o právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh 53
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Smernica 1999/93/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o 
rámci Spoločenstva pre elektronické 
podpisy sa v podstate vzťahovala na 
elektronické podpisy bez toho, aby 
poskytla všeobecný cezhraničný a 
medziodvetvový rámec pre bezpečné, 
dôveryhodné a ľahko použiteľné 
elektronické transakcie. Týmto nariadením 
sa posilňuje a rozširuje acquis smernice.

(3) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o 
rámci Spoločenstva pre elektronické 
podpisy sa v podstate vzťahovala na 
elektronické podpisy bez toho, aby 
poskytla všeobecný cezhraničný a 
medziodvetvový rámec pre bezpečné, 
dôveryhodné a ľahko použiteľné 
elektronické transakcie. Toto nariadenie 
rieši tieto nedostatky.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci 
Spoločenstva pre elektronické podpisy sa v podstate vzťahovala na elektronické podpisy bez 
toho, aby poskytla všeobecný cezhraničný a medziodvetvový rámec pre bezpečné, 
dôveryhodné a ľahko použiteľné elektronické transakcie. Toto nariadenie rieši tieto 
nedostatky.

Pozmeňujúci návrh 54
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Európska rada vyzvala Komisiu, aby 
vytvorila digitálny jednotný trh do roku 
2015 s cieľom dosiahnuť rýchly pokrok v 
kľúčových oblastiach digitálneho 
hospodárstva a podporiť v plnej miere
integrovaný digitálny jednotný trh 
uľahčením cezhraničného používania 

(5) Európska rada vyzvala Komisiu, aby do 
roku 2015 vytvorila digitálny jednotný trh 
s cieľom dosiahnuť rýchly pokrok v 
kľúčových oblastiach digitálneho 
hospodárstva a v plnej miere podporiť 
integrovaný digitálny jednotný trh 
uľahčením cezhraničného používania 
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služieb online, s osobitnou pozornosťou 
venovanou uľahčeniu bezpečnej 
elektronickej identifikácii a autentifikácii.

online služieb, s osobitnou pozornosťou 
venovanou uľahčeniu bezpečnej 
elektronickej autentifikácii a identifikácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Rada vyzvala Komisiu, aby prispela k 
digitálnemu jednotnému trhu vytvorením 
vhodných podmienok pre vzájomné 
uznávanie kľúčových prostriedkov naprieč 
hranicami, ako je elektronická 
identifikácia, elektronické dokumenty, 
elektronické podpisy a elektronické 
doručovacie služby, a pre interoperabilné 
služby elektronickej verejnej správy v celej 
Európskej únii.

(6) Rada vyzvala Komisiu, aby prispela k 
digitálnemu jednotnému trhu vytvorením 
vhodných podmienok pre vzájomné 
uznávanie kľúčových prostriedkov naprieč 
hranicami, ako je elektronická 
autentifikácia alebo identifikácia, 
elektronické dokumenty, elektronické 
podpisy a elektronické doručovacie služby, 
a pre interoperabilné služby elektronickej 
verejnej správy v celej Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o 
súkromí a elektronických 
komunikáciách)1 vyzýva Komisiu, aby v 
náležitých prípadoch prijala opatrenia s 
cieľom zabezpečiť, aby koncové 
zariadenia boli vybudované tak, aby boli 
zlučiteľné s právom používateľov na 
ochranu a kontrolu používania ich 
osobných údajov, a to v súlade so 
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smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o 
rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach a o 
vzájomnom uznávaní ich zhody2 a 
s rozhodnutím Rady 87/95/EHS z 22. 
decembra 1986 o normalizácii v oblasti 
informačnej technológie a 
telekomunikácií3. Európska 
multilaterálna platforma pre normalizáciu 
v oblasti IKT, ktorá bola zriadená na 
základe rozhodnutia Komisie z 28. 
novembra 2011, ktorým sa zriaďuje 
Európska multilaterálna platforma pre 
normalizáciu v oblasti IKT4, sa naďalej 
javí ako prijateľný priestor, ktorý možno 
využiť na takéto účely, pokiaľ orgány na 
ochranu údajov a Európsky výbor pre 
ochranu údajov budú mať dostatočné 
zdroje na zapojenie sa do postupov 
normalizácie týkajúcich sa informačných 
a komunikačných technológií v oblasti 
osobných údajov, ako sa vymedzuje v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov5.
_________________
1 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
2 Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.
3 Ú. v. ES L 36, 7.2.1987, s. 31.
4 Ú. v. EÚ C 349, 30.11.2011, s. 4.
5 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ustanovuje mechanizmus, pomocou ktorého môžu Komisia, orgány 
dohľadu a Európsky výbor pre ochranu údajov spolu komunikovať s cieľom zabezpečiť 
jednotné vykonávanie bezpečných a odolných služieb autentifikácie a identifikácie, pri ktorých 
je zaručená ochrana súkromia. 

Pozmeňujúci návrh 57
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu vyžaduje, aby 
členské štáty vytvorili miesta jednotného 
kontaktu s cieľom zabezpečiť, aby bolo 
možné ľahko splniť všetky postupy a 
formálne náležitosti vzťahujúce sa na 
prístup k činnostiam v oblasti služieb a ich 
vykonávanie na diaľku a elektronickými 
prostriedkami prostredníctvom príslušného 
miesta jednotného kontaktu a za súčinnosti 
príslušných orgánov. Mnohé služby online 
dostupné prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu vyžadujú elektronickú 
identifikáciu, autentifikáciu a podpis.

(8) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu vyžaduje, aby 
členské štáty vytvorili miesta jednotného 
kontaktu s cieľom zabezpečiť, aby bolo 
možné ľahko uskutočniť prístup k 
činnostiam v oblasti služieb a najmä k 
činnostiam súvisiacim s transakciami na 
diaľku a elektronickými prostriedkami, a to
k príslušným službám prostredníctvom 
príslušného miesta jednotného kontaktu a 
za súčinnosti príslušných orgánov. Mnohé
online služby dostupné prostredníctvom 
miest jednotného kontaktu vyžadujú 
elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a 
podpis.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby sa zrazu pri všetkých službách nevyžadoval systém autentifikácie 
alebo identifikácie vydaný vládou. Je náležité ponechať možnosť pre neautentifikované služby. 
Podniky, ako aj občania s veľkou pravdepodobnosťou pocítia rozdiel.

Pozmeňujúci návrh 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Vo väčšine prípadov poskytovatelia 
služieb z iného členského štátu nemôžu 
využívať svoju elektronickú identifikáciu 
na prístup k týmto službám, pretože 
národné systémy elektronickej identifikácie 
v ich krajine nie sú uznané a akceptované v 
iných členských štátoch. Táto elektronická 
bariéra bráni poskytovateľom služieb 
využívať výhody vnútorného trhu v plnej 

(9) Vo väčšine prípadov poskytovatelia 
služieb z iného členského štátu nemôžu 
využívať svoju elektronickú autentifikáciu 
alebo identifikáciu na prístup k týmto 
službám, pretože národné systémy 
elektronickej autentifikácie alebo
identifikácie v ich krajine nie sú uznané a 
akceptované v iných členských štátoch. 
Ďalším problémom je, že systémy, ktoré sú 
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miere. Vzájomne uznávané a akceptované 
prostriedky elektronickej identifikácie 
uľahčia cezhraničné poskytovanie 
početných služieb na vnútornom trhu a 
umožnia podnikom expandovať do 
zahraničia bez toho, aby čelili mnohým 
prekážkam pri interakcii s orgánmi verejnej 
moci.

v súčasnosti zavedené, neumožňujú 
občanom a príjemcom týchto služieb, aby 
získali dôveru v poskytovateľov služieb na 
základe účinnej vzájomnej autentifikácie 
alebo identifikácie. Tieto elektronické 
bariéry bránia poskytovateľom služieb 
využívať výhody vnútorného trhu v plnej 
miere. Vzájomne uznávané a akceptované 
prostriedky elektronickej autentifikácie 
alebo identifikácie uľahčia cezhraničné 
poskytovanie početných služieb na 
vnútornom trhu a umožnia podnikom 
expandovať do zahraničia bez toho, aby 
čelili mnohým prekážkam pri interakcii s 
orgánmi verejnej moci.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedeniu elektronickej autentifikácie a identifikácie rovnako vážne bráni skutočnosť, že 
spotrebitelia majú obvykle len zopár účinných prostriedkov, ak vôbec nejaké, pomocou 
ktorých si môžu overiť, že komunikujú so správnym poskytovateľom služieb.

Pozmeňujúci návrh 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by mali mať možnosť na 
účely elektronickej identifikácie používať 
alebo zaviesť prostriedky umožňujúce 
prístup k službám online. Ďalej by mali 
mať možnosť rozhodovať o tom, či do 
poskytovania týchto prostriedkov zapoja 
súkromný sektor. Členské štáty by nemali 
byť povinné oznamovať svoje systémy 
elektronickej identifikácie. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, či oznámia všetky, 
niektoré, alebo neoznámia žiadne systémy 
elektronickej identifikácie používané na 
vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k 
verejným službám online alebo 
konkrétnym službám.

(12) Členské štáty by mali mať možnosť na 
účely elektronickej autentifikácie alebo
identifikácie používať alebo zaviesť 
prostriedky umožňujúce prístup k online 
službám. Ďalej by mali mať možnosť 
rozhodovať o tom, či do poskytovania 
týchto prostriedkov zapoja súkromný 
sektor. Členské štáty by nemali byť 
povinné oznamovať svoje systémy 
elektronickej identifikácie. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, či oznámia všetky, 
niektoré, alebo neoznámia žiadne systémy 
elektronickej identifikácie používané na 
vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k 
verejným online službám alebo 
konkrétnym službám.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť o zapojení súkromného sektora 
do vydávania prostriedkov elektronickej 
identifikácie a umožniť, aby súkromný 
sektor využíval prostriedky elektronickej 

(14) Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť o zapojení súkromného sektora 
do vydávania prostriedkov elektronickej 
autentifikácie alebo identifikácie. 
Súkromný sektor by mal mať takisto 
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identifikácie v rámci oznámeného systému 
na účely identifikácie, keď sú potrebné na 
realizáciu služieb online alebo 
elektronických transakcií. Možnosť 
používať takéto prostriedky elektronickej 
identifikácie by súkromnému sektoru 
umožnila spoliehať sa na elektronickú 
identifikáciu a autentifikáciu, ktoré sa už 
vo veľkej miere používajú v mnohých 
členských štátoch prinajmenšom v rámci 
verejných služieb a občanom a podnikom 
by uľahčila prístup k ich službám online
naprieč hranicami. Pre uľahčenie 
cezhraničného využívania takýchto 
prostriedkov elektronickej identifikácie 
súkromným sektorom by možnosť 
autentifikácie poskytovaná členskými 
štátmi mala byť dostupná pre závislé strany 
bez rozdielov medzi verejným a 
súkromným sektorom.

možnosť využívať prostriedky 
elektronickej autentifikácie a identifikácie 
v rámci oznámeného systému na účely 
autentifikácie alebo identifikácie, keď sú 
potrebné na realizáciu online služieb alebo 
elektronických transakcií. Možnosť 
používať takéto prostriedky by 
súkromnému sektoru umožnila spoliehať sa 
na elektronickú identifikáciu a/alebo
autentifikáciu, ktoré sa už vo veľkej miere 
používajú v mnohých členských štátoch 
prinajmenšom v rámci verejných služieb a 
občanom a podnikom by uľahčila prístup k 
ich online službám naprieč hranicami. Pre 
uľahčenie cezhraničného využívania 
takýchto prostriedkov elektronickej 
autentifikácie alebo identifikácie 
súkromným sektorom by možnosť 
autentifikácie poskytovaná členskými 
štátmi mala byť dostupná pre závislé strany 
bez rozdielov medzi verejným a 
súkromným sektorom.

Or. en

Odôvodnenie

Z pôvodného znenia Komisie nie je jasné, kto je závislá strana (súkromný subjekt), ako ani 
rozdiel medzi použitím závislej strany (poskytovateľ certifikátu) a poskytovateľa fyzického 
zariadenia na interpretáciu identifikačných údajov.

Pozmeňujúci návrh 62
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov 
elektronickej identifikácie v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské štáty spolupracovali na 
zabezpečení technickej interoperability. Na 
základe tejto potreby sa vylučujú 
akékoľvek konkrétne vnútroštátne 
technické pravidlá, ktoré by vyžadovali, 
aby napríklad nenárodné závislé strany 

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov 
elektronickej identifikácie v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské štáty spolupracovali na 
zabezpečení technickej interoperability. 
Technické požiadavky na používateľov 
vyplývajúce zo špecifikácií spätých s 
ktorýmkoľvek používaným tokenom 
(napríklad čipovými kartami) sú 
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získali konkrétny hardvér alebo softvér na 
overenie a potvrdenie platnosti oznámenej 
elektronickej identifikácie. Na druhej 
strane sú nevyhnutné technické 
požiadavky na používateľov, vyplývajúce z 
inherentných špecifikácií ktoréhokoľvek 
používaného tokenu (napríklad čipových 
kariet).

nevyhnutné. Členské štáty, ktorých 
mechanizmy identifikácie sú závislé od 
konkrétneho hardvéru alebo softvéru na 
overenie a potvrdenie platnosti oznámenej 
elektronickej identifikácie, musia 
účastníkom v Únii, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi danej krajiny, ani v nej 
nemajú pobyt, poskytnúť takéto tokeny na 
identifikáciu bez dodatočných nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto by sa členským štátom, ktoré uplatňujú zložitejšie prístupy k elektronickej identifikácii, 
ktorá nezahŕňa len autentifikáciu občanov s ohľadom na verejnú službu, ale aj verejnej služby 
z pohľadu občana, umožnilo zachovať si tento vyšší stupeň dôvery a dôvernosti a zároveň 
neohroziť myšlienku interoperability.

Pozmeňujúci návrh 63
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov 
elektronickej identifikácie v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské štáty spolupracovali na 
zabezpečení technickej interoperability. Na 
základe tejto potreby sa vylučujú 
akékoľvek konkrétne vnútroštátne 
technické pravidlá, ktoré by vyžadovali, 
aby napríklad nenárodné závislé strany 
získali konkrétny hardvér alebo softvér na 
overenie a potvrdenie platnosti oznámenej 
elektronickej identifikácie. Na druhej 
strane sú nevyhnutné technické požiadavky 
na používateľov, vyplývajúce z 
inherentných špecifikácií ktoréhokoľvek 
používaného tokenu (napríklad čipových 
kariet).

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov 
elektronickej identifikácie v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské štáty spolupracovali na 
zabezpečení technickej interoperability v 
súlade so zásadou technologickej 
neutrality. Na základe tejto potreby sa 
vylučujú akékoľvek konkrétne vnútroštátne 
technické pravidlá, ktoré by vyžadovali, 
aby napríklad nenárodné závislé strany 
získali konkrétny hardvér alebo softvér na 
overenie a potvrdenie platnosti oznámenej 
elektronickej identifikácie. Na druhej 
strane sú nevyhnutné technické požiadavky 
na používateľov, vyplývajúce z 
inherentných špecifikácií ktoréhokoľvek 
používaného tokenu (napríklad čipových 
kariet).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Spolupráca členských štátov by mala 
slúžiť technickej interoperabilite 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie s cieľom podporiť vysokú 
mieru dôvery a bezpečnosti, primeranú 
stupňu rizika. Výmena informácií a 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi, najmä s ohľadom na elektronické 
služby, ktoré sa z hľadiska cezhraničnosti 
považujú za veľmi dôležité, s cieľom 
zabezpečiť ich vzájomné uznávanie by 
mali pomáhať takejto spolupráci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Lambert van Nistelrooij
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal 
stanoviť všeobecný právny rámec pre 
používanie dôveryhodných elektronických 
služieb. Nemala by sa ním však stanoviť 
všeobecná povinnosť používať tieto 
služby. Konkrétne by sa nemalo vzťahovať 
na poskytovanie služieb na základe 
dobrovoľných dohôd v rámci súkromného 
práva. Nemalo by sa vzťahovať ani na 
aspekty súvisiace s uzavretím a platnosťou 
zmlúv alebo iných právnych povinností, pri 
ktorých existujú požiadavky na formu 
predpísanú vnútroštátnymi zákonmi alebo 
právnymi predpismi Únie.

(17) Týmto nariadením by sa ďalej mal 
stanoviť všeobecný právny rámec pre 
používanie dôveryhodných elektronických 
služieb bez vytvorenia všeobecnej 
povinnosti používať tieto služby. Toto 
nariadenie by sa konkrétne nemalo 
vzťahovať na poskytovanie služieb na 
základe dobrovoľných dohôd v rámci 
súkromného práva. Členské štáty 
zabezpečia rovnaké podmienky pre 
dôveryhodné elektronické služby bez 
ohľadu na to, či sú vydávané na základe 
podmienok verejného alebo súkromného 
práva.
Toto nariadenie sa rovnako nevzťahuje
na aspekty súvisiace s uzavretím a 
platnosťou zmlúv alebo iných právnych 
povinností, pri ktorých existujú požiadavky 
na formu predpísanú vnútroštátnymi 
zákonmi alebo právnymi predpismi Únie.

Členské štáty ale zabezpečia, aby formy 
predpísané vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo právnymi predpismi Únie 
nemali vplyv na právoplatnosť a účinnosť 
dôveryhodných elektronických služieb 
dohodnutých medzi súkromnými alebo 
verejnými podnikmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali mať možnosť 
voľne definovať ďalšie druhy 
dôveryhodných služieb popri tých, ktoré sú 
súčasťou uzavretého zoznamu 

(19) Členské štáty by mali mať možnosť 
voľne definovať ďalšie druhy 
dôveryhodných služieb popri tých, ktoré sú 
súčasťou uzavretého zoznamu 
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dôveryhodných služieb, stanoveného v 
tomto nariadení, na účel ich uznania na 
vnútroštátnej úrovni ako kvalifikovaných
dôveryhodných služieb.

dôveryhodných služieb, stanoveného v 
tomto nariadení, na účel ich uznania na 
vnútroštátnej úrovni ako dôveryhodných 
služieb.

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 68
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Koncepciu kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb netreba zavádzať. 
Poskytovatelia dôveryhodných služieb budú spoľahliví len do tej miery, do akej siaha ich 
zodpovednosť a spoľahlivosť. Najlepším spôsobom, ako zabezpečiť presné a najmodernejšie 
technické riešenia, je vystaviť ich dôslednej a trvalej kontrole zo strany partnerov. Táto 
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metóda samoregulácie sa v oblasti bezpečnosti osvedčila už v minulosti. Orgán dohľadu v 
každom z členských štátov by na tom nič nezmenil.

Pozmeňujúci návrh 69
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) S cieľom posilniť dôveru ľudí vo 
vnútorný trh a podporiť používanie 
dôveryhodných služieb a produktov by sa 
mali zaviesť pojmy kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb so 
zámerom uviesť požiadavky a povinnosti 
na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti akýchkoľvek používaných 
alebo poskytovaných kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a produktov. 
Kvalifikovaný, ako aj zdokonalený 
elektronický podpis môžu byť právne 
rovnocenné s vlastnoručnými podpismi. 
Nič v tomto nariadení by nemalo 
obmedzovať schopnosť ktorejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby preukázať 
na základe dôkazu nespoľahlivosť 
ktorejkoľvek formy elektronického 
podpisu. V prípade kvalifikovaného 
elektronického podpisu by však dôkazné 
bremeno pri spochybňovaní totožnosti 
signatára mala znášať napádajúca 
strana.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že aj nekvalifikovaný podpis môže mať rovnaký účinok ako vlastnoručný 
podpis. Jediným rozdielom je dôkazné bremeno.

Pozmeňujúci návrh 70
András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) V súlade s povinnosťami v rámci 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol 
platnosť v EÚ, a s ohľadom na právne 
predpisy Únie týkajúce sa webových 
lokalít orgánov verejného sektora a pri 
ich úplnom dodržiavaní by osoby s 
postihnutím mali mať možnosť využívať 
dôveryhodné služby, služby elektronickej 
identifikácie a produkty pre koncových 
používateľov používané pri poskytovaní
týchto služieb na rovnakých základoch ako 
iní spotrebitelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Poskytovatelia dôveryhodných 
služieb pôsobia v mimoriadne citlivom 
prostredí, v ktorom veľa iných strán závisí 
od neporušenosti ich služieb. Ide najmä o 
to, že ich zákazníci predpokladajú, že tieto 
služby sú vždy spoľahlivé. Preto je 
dôležité, aby sa vyhýbali konfliktom 
záujmov. V záujme dobrej správy vecí 
verejných, pokiaľ ide o elektronické 
podpisy a elektronickú identifikáciu, by 
poskytovatelia dôveryhodných služieb 
nemali byť vo všeobecnosti riadení ani 
vlastnení subjektmi poskytujúcimi služby, 
ktoré si vyžadujú ich dôveryhodné služby. 
Dohľad vykonáva príslušný orgán 
dohľadu.

Or. en
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Odôvodnenie

Oddelenie funkcií poskytovateľa dôveryhodných služieb od funkcií poskytovateľa služieb, 
ktoré si vyžadujú dôveryhodnosť, znamená nižšiu šancu, že jeden záujem prevládne alebo 
bude mať neprimeraný vplyv na poskytovateľa dôveryhodných služieb. Ide o dôležitú zásadu 
pri vytváraní primeraných reťazí certifikátov na trhu elektronických podpisov.

Pozmeňujúci návrh 72
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Orgány dohľadu by mali 
spolupracovať a vymieňať si informácie s 
orgánmi na ochranu údajov s cieľom 
zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb 
riadne vykonávali právne predpisy o 
ochrane údajov. Výmena informácií by sa 
mala vzťahovať najmä na bezpečnostné 
incidenty a narušenia bezpečnosti 
osobných údajov.

(25) Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
a národné orgány zodpovedné za 
akreditáciu alebo dohľad spĺňajú 
požiadavky uvedené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Členské štáty takisto zabezpečia, aby 
poskytovatelia dôveryhodných služieb a 
národné orgány zodpovedné za 
akreditáciu alebo dohľad spolupracovali a 
vymieňali si informácie s orgánmi na 
ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia služieb riadne vykonávali 
právne predpisy o ochrane údajov. Výmena 
informácií by sa mala vzťahovať najmä na 
bezpečnostné incidenty a narušenia 
bezpečnosti osobných údajov, ak tak 
ustanovuje rozhodné právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Všetky členské štáty by mali (28) Všetky členské štáty by mali 
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dodržiavať spoločné základné požiadavky 
na dohľad s cieľom zabezpečiť 
porovnateľnú úroveň bezpečnosti 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb. S 
cieľom uľahčiť konzistentné uplatňovanie 
týchto požiadaviek v celej Únii by členské 
štáty mali prijať porovnateľné postupy a 
mali by si vymieňať informácie o svojich 
činnostiach dohľadu a najlepšej praxi v 
tejto oblasti.

dodržiavať spoločné základné požiadavky 
na dohľad s cieľom zabezpečiť 
porovnateľnú úroveň bezpečnosti 
dôveryhodných služieb. S cieľom uľahčiť 
konzistentné uplatňovanie týchto 
požiadaviek v celej Únii by členské štáty 
mali prijať porovnateľné postupy a mali by 
si vymieňať informácie o svojich 
činnostiach dohľadu a najlepších 
postupoch v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(29) Oznamovanie narušení bezpečnosti v 
súlade so smernicou 95/46/EHS a 
posúdení bezpečnostných rizík je zásadné 
pre poskytnutie primeraných informácií 
zúčastneným stranám v prípade narušenia 
bezpečnosti alebo straty neporušenosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Aby Komisia a členské štáty mohli 
posúdiť vplyv tohto nariadenia, malo by sa 
vyžadovať, aby orgány dohľadu 
poskytovali štatistiku kvalifikovaných
dôveryhodných služieb a ich používania.

(31) Aby Komisia a členské štáty mohli 
posúdiť vplyv tohto nariadenia, malo by sa 
vyžadovať, aby orgány dohľadu 
poskytovali štatistiku dôveryhodných 
služieb a ich používania.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 76
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť trvalú 
udržateľnosť a trvácnosť kvalifikovaných
dôveryhodných služieb a posilniť dôveru 
používateľov v kontinuitu kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb by orgány dohľadu 
mali zabezpečiť, aby sa údaje
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb primerane dlho 
uchovávali a zostávali dostupné, aj keď 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb zanikne.

(33) S cieľom zabezpečiť trvalú 
udržateľnosť a trvácnosť dôveryhodných 
služieb plniacich jasnú úlohu 
verejnoprávnych služieb a posilniť dôveru 
používateľov v kontinuitu dôveryhodných 
služieb by orgány dohľadu mali 
zabezpečiť, aby sa údaje takýchto
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
primerane dlho uchovávali a zostávali 
dostupné, aj keď takýto poskytovateľ 
dôveryhodných služieb zanikne.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto budú orgány dohľadu zodpovedné len za kontinuitu tých poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, ktorí poskytovali službu členskému štátu na verejné účely. Týmto PN 
sa vypúšťajú odkazy na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb v súlade s 
odôvodneniami 22, 28 a 31.

Pozmeňujúci návrh 77
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť trvalú 
udržateľnosť a trvácnosť kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a posilniť dôveru 
používateľov v kontinuitu kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb by orgány dohľadu 
mali zabezpečiť, aby sa údaje 
kvalifikovaných poskytovateľov

(33) S cieľom zabezpečiť trvalú 
udržateľnosť a trvácnosť kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a posilniť dôveru 
používateľov v kontinuitu kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb by orgány dohľadu 
mali zabezpečiť, aby sa údaje 
zhromaždené kvalifikovanými 
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dôveryhodných služieb primerane dlho 
uchovávali a zostávali dostupné, aj keď 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb zanikne.

poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
primerane dlho uchovávali a zostávali 
dostupné, aj keď kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
zanikne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom uľahčiť dohľad nad 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb, napríklad keď 
poskytovateľ poskytuje svoje služby na 
území iného členského štátu, kde 
nepodlieha dohľadu, alebo keď sa počítače 
poskytovateľa nachádzajú na území iného 
členského štátu ako toho, v ktorom je 
usadený, by sa mal vytvoriť systém 
vzájomnej pomoci medzi orgánmi dohľadu 
v členských štátoch.

(34) S cieľom uľahčiť dohľad nad 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb, 
napríklad keď poskytovateľ poskytuje 
svoje služby na území iného členského 
štátu, kde nepodlieha dohľadu, alebo keď 
sa počítače poskytovateľa nachádzajú na 
území iného členského štátu ako toho, v 
ktorom je usadený, by sa mal vytvoriť 
systém vzájomnej pomoci medzi orgánmi 
dohľadu v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Zodpovednosťou poskytovateľov 
dôveryhodných služieb je splniť
požiadavky týkajúce sa poskytovania 
dôveryhodných služieb, ktoré sú stanovené 
v tomto nariadení, a to predovšetkým 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb. 
Zodpovednosťou orgánov dohľadu je 
dohliadať na to, ako poskytovatelia 
dôveryhodných služieb tieto požiadavky 

(35) Zodpovednosťou poskytovateľov 
dôveryhodných služieb je splniť 
požiadavky týkajúce sa poskytovania 
dôveryhodných služieb, ktoré sú stanovené 
v tomto nariadení, a to predovšetkým 
požiadavky týkajúce sa dôveryhodných 
služieb. Zodpovednosťou orgánov dohľadu 
je dohliadať na to, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb tieto požiadavky 
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spĺňajú. spĺňali.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že orgány dohľadu by nemali dohliadať len na to, ako a či poskytovateľ 
dôveryhodných služieb spĺňa požiadavky, ale mali by mať k dispozícii aj nástroje na 
uplatnenie prísnejších opatrení, ak sa ukáže, že poskytovateľ dôveryhodných služieb v 
skutočnosti požiadavky nedodržiava.

Pozmeňujúci návrh 80
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom umožniť účinný iniciačný 
proces, ktorý by mal viesť k začleneniu 
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb a kvalifikovaných
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, 
do zoznamov dôveryhodných informácií, 
by sa mali podporiť predbežné interakcie 
medzi kandidátmi na kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb a 
príslušným orgánom dohľadu, aby sa 
uľahčila náležitá starostlivosť vedúca k 
poskytovaniu kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb.

(36) S cieľom umožniť účinný iniciačný 
proces, ktorý by mal viesť k začleneniu 
poskytovateľov dôveryhodných služieb a 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, 
do zoznamov dôveryhodných informácií, 
by sa mali podporiť predbežné interakcie 
medzi kandidátmi na poskytovateľov 
dôveryhodných služieb a príslušným 
orgánom dohľadu, aby sa uľahčila náležitá 
starostlivosť vedúca k poskytovaniu 
dôveryhodných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Zoznamy dôveryhodných informácií 
sú prvky, ktoré sú podstatné pre 
vybudovanie dôvery medzi trhovými 
subjektmi, pretože potvrdzujú 
kvalifikovaný štatút poskytovateľa služieb 

vypúšťa sa
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v čase dohľadu, na druhej strane však nie 
sú nevyhnutným predpokladom na 
dosiahnutie kvalifikovaného štatútu a 
poskytovanie kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré vyplýva z 
dodržiavania požiadaviek tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam 22, 28, 31, 33, 34 a 35. Požiadavky na 
kvalifikáciu možno pri poskytovaní služieb uložiť aj bez zbytočného uloženia požiadavky na 
kvalifikáciu poskytovateľom dôveryhodných služieb ako takých.

Pozmeňujúci návrh 82
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Keď už raz kvalifikovaná 
dôveryhodná služba bola predmetom 
oznámenia, príslušný subjekt verejného 
sektora ju nemôže odmietnuť pri plnení 
administratívneho postupu alebo formality 
preto, že sa nenachádza v zoznamoch 
dôveryhodných informácií vytvorených
členskými štátmi. Na tento účel sa 
orgánom verejného sektora rozumie 
akýkoľvek verejný orgán alebo iný subjekt 
poverený poskytovaním služieb 
elektronickej verejnej správy, ako je 
podávanie daňových priznaní online, 
žiadosť o vydanie rodného listu, účasť na 
postupoch elektronického verejného 
obstarávania atď.

(38) Keď už raz dôveryhodná služba bola 
predmetom oznámenia, príslušný subjekt 
verejného sektora ju nemôže odmietnuť pri 
plnení administratívneho postupu alebo 
formality preto, že sa nenachádza v 
zoznamoch dôveryhodných informácií 
vytvorených členskými štátmi. Na tento 
účel sa orgánom verejného sektora rozumie 
akýkoľvek verejný orgán alebo iný subjekt 
poverený poskytovaním služieb 
elektronickej verejnej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22. Okrem toho, buď sa zoznam služieb elektronickej 
verejnej správy zahrnie, ale sa nezahrnie. Vytvorenie neúplného zoznamu nie je za týchto 
okolností šťastným riešením a môže sa vytvoriť neskôr.
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Pozmeňujúci návrh 83
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Európska únia do troch rokov od 
prijatia tohto nariadenia predloží návrh 
na európsku známku dôveryhodnosti 
poskytovateľov dôveryhodných služieb, 
ktorá pomôže spotrebiteľom posúdiť 
kolísavé stupne úrovní bezpečnosti 
zaručované poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb na vnútornom 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Signatár by mal mať možnosť zveriť 
zariadenia na vytvorenie kvalifikovaného
elektronického podpisu do starostlivosti 
tretej strany za predpokladu, že sa zavedú 
vhodné mechanizmy a postupy, ktorými sa 
zabezpečí, že signatár bude mať výlučnú 
kontrolu nad používaním svojich údajov na 
vytvorenie elektronického podpisu a že pri 
používaní zariadenia budú splnené 
požiadavky na kvalifikovaný podpis.

(40) Signatár by mal mať možnosť zveriť 
zariadenia na vytvorenie elektronického 
podpisu do starostlivosti tretej strany za 
predpokladu, že sa zavedú vhodné 
mechanizmy a postupy, ktorými sa 
zabezpečí, že signatár bude mať výlučnú 
kontrolu nad používaním svojich údajov na 
vytvorenie elektronického podpisu a že pri 
používaní zariadenia budú splnené 
požiadavky na podpis.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Na zabezpečenie právnej istoty v 
súvislosti s platnosťou podpisu je 
nevyhnutné určiť zložky kvalifikovaného 
elektronického podpisu, ktoré musí posúdiť 
závislá strana vykonávajúca potvrdenie 
platnosti. Navyše vymedzenie požiadaviek 
na kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, ktorí môžu 
poskytovať kvalifikovanú službu 
potvrdzovania platnosti závislým stranám, 
ktoré nechcú, alebo nemôžu samy 
vykonávať potvrdzovanie platnosti 
kvalifikovaných elektronických podpisov, 
by malo stimulovať súkromný alebo 
verejný sektor, aby investoval do takýchto 
služieb. Obidva prvky by mali všetkým 
stranám na úrovni Únie uľahčiť a 
zjednodušiť potvrdzovanie platnosti 
kvalifikovaných elektronických podpisov.

(41) Na zabezpečenie právnej istoty v 
súvislosti s platnosťou podpisu je 
nevyhnutné určiť zložky elektronického 
podpisu, ktoré musí posúdiť závislá strana 
vykonávajúca potvrdenie platnosti. Navyše 
vymedzenie požiadaviek na 
poskytovateľov dôveryhodných služieb, 
ktorí môžu poskytovať službu 
potvrdzovania platnosti závislým stranám, 
ktoré nechcú, alebo nemôžu samy 
vykonávať potvrdzovanie platnosti 
elektronických podpisov, by malo 
stimulovať súkromný alebo verejný sektor, 
aby investoval do takýchto služieb. Obidva 
prvky by mali všetkým stranám na úrovni 
Únie uľahčiť a zjednodušiť potvrdzovanie 
platnosti elektronických podpisov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 87
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že Európska komisia pridala do tohto nariadenia elektronickú pečať s cieľom vytvoriť 
v zákone druh autentifikácie pre právnické osoby, ktorý neexistuje. Otázkou je, či už existuje 
technické riešenie, ktoré sa môže samostatne rozvinúť, a či je v súčasnosti nevyhnutné právne 
špecifikovať jeho technické požiadavky. Jasné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti všetkých 
strán na jednotlivých stupňoch tvorby pečate sú viac užitočné.

Pozmeňujúci návrh 88
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Dôrazne sa odporúča pridať k pojmu „pečať“ aj pojem „pečiatka“. Pojem „pečať“ má už 
ustálený význam v právnych predpisoch mnohých európskych členských štátov, v ktorých sa 
používa pri úradnom overovaní dokumentov. Jeho zavedenie pre súkromné dokumenty by 
medzi právnikmi vyvolalo značný zmätok.

Pozmeňujúci návrh 89
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Týmto nariadením by sa malo 
zaručiť dlhodobé uchovávanie informácií, 
t. j. právna platnosť elektronického 
podpisu a elektronických pečatí počas 
rozšírených období, pričom by sa malo 
zaručiť, aby sa mohli overiť bez ohľadu 
na budúce technologické zmeny.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spôsob, akým by toto bolo možné technicky uskutočniť, spočíva na používaní otvorených 
štandardov, ktoré sú voľne k dispozícii pre každého, a dodržiavaní zásad spätnej 
kompatibility a interoperability. Ako zákonodarcovia však jednoducho ešte nie sme tak ďaleko 
a musíme počkať na pokrok v tomto sektore. Nebude to však už pravdepodobne trvať dlho.

Pozmeňujúci návrh 90
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Keďže príslušné orgány v členských 
štátoch v súčasnosti používajú rozdielne 
formáty zdokonalených elektronických 
podpisov na elektronické podpisovanie 
svojich dokumentov, je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby členské štáty po prijatí 
elektronicky podpísaných dokumentov 
mohli technicky podporovať aspoň 
niekoľko formátov zdokonalených 
elektronických podpisov. Podobne, keď 
príslušné orgány v členských štátoch 
používajú zdokonalené elektronické 
pečate, bolo by nevyhnutné zabezpečiť, 
aby podporovali aspoň niektoré formáty 
zdokonalených elektronických pečatí.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť interoperabilitu technológií, ktoré sa používajú pri 
podpisoch a pečatiach v rôznych členských štátoch. Takisto nezodpovedanou ostáva otázka 
týkajúca sa počtu formátov pečatí a podpisov, ktoré by mali byť zahrnuté do zoznamu 
príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 91
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Popri autentifikácii dokumentu 
vydaného právnickou osobou sa 
elektronické pečate môžu používať aj na 
autentifikáciu akéhokoľvek digitálneho 
majetku právnickej osoby, napríklad 
softvérového kódu, serverov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rozdiel medzi pečaťami a podpismi by nemal byť príliš veľký. V tomto sektore sa tieto 
mechanizmy často vyvíjajú podľa potreby v rámci príslušného rámca.

Pozmeňujúci návrh 92
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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vykonávanie auditov poskytovateľov 
služieb; zoznamy dôveryhodných 
informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisov; 
požiadavky na kvalifikované certifikáty 
pre elektronické podpisy, ich overenie a 
uchovávanie; subjekty zodpovedné za 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov; 
a požiadavky týkajúce sa úrovní 
bezpečnosti elektronických pečatí a 
kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronické pečate; interoperabilitu 
doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné zahŕňať do tohto nariadenia podrobné technické aspekty, ako ani nie je 
potrebné dosiahnuť nič, čo je politicky opodstatnené dosiahnuť v článkoch 3 až 7. Takisto nie 
je najvhodnejšie zaoberať sa vhodnými trhovými mechanizmami na zabezpečenie 
transparentnosti a oddelenia funkcií trhov s poskytovateľmi dôveryhodných služieb mimo 
článkov 15 až 16 a odôvodnení. Mechanizmy štandardizácie by sa mali riadiť normálnymi 
postupmi pre štandardy pri verejnom obstarávaní, ktoré už existujú na európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 93
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) S cieľom zabezpečiť podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, najmä pokiaľ ide o 
špecifikovanie referenčných čísel noriem, 
ktorých použitie by dávalo predpoklad 
súladu s určitými požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení alebo 
vymedzenými v delegovaných aktoch. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 

(51) S cieľom zabezpečiť podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, najmä pokiaľ ide o 
špecifikovanie referenčných čísel noriem, 
ktorých použitie by dávalo predpoklad 
súladu s určitými požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení alebo 
vymedzenými v delegovaných aktoch. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
po transparentnej konzultácii so 
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. 
februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

zainteresovanými stranami a v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) S cieľom zabezpečiť právnu istotu pre 
prevádzkovateľov na trhu, ktorí už 
používajú kvalifikované certifikáty vydané 
v súlade so smernicou 1999/93/ES, je 
nevyhnutné stanoviť dostatočné prechodné 
obdobie. Zároveň je nevyhnutné, aby sa 
Komisii poskytli prostriedky na prijímanie 
vykonávacích aktov a delegovaných aktov 
pred uvedeným dátumom.

(53) S cieľom zabezpečiť právnu istotu pre 
prevádzkovateľov na trhu, ktorí už 
používajú certifikáty vydané v súlade so 
smernicou 1999/93/ES, je nevyhnutné 
stanoviť dostatočné prechodné obdobie. 
Zároveň je nevyhnutné, aby sa Komisii 
poskytli prostriedky na prijímanie 
vykonávacích aktov a delegovaných aktov 
pred uvedeným dátumom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Netýka sa slovenskej verzie.

Or. en

Odôvodnenie

PN sa netýka slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V tomto nariadení sa stanovujú 
podmienky, za ktorých členské štáty 
uznávajú a akceptujú prostriedky 
elektronickej identifikácie fyzických a 
právnických osôb, ktoré patria do 
oznámeného systému elektronickej 
identifikácie iného členského štátu.

2. V tomto nariadení sa stanovujú 
podmienky, za ktorých členské štáty 
uznávajú a akceptujú prostriedky 
elektronickej autentifikácie alebo
identifikácie fyzických a právnických osôb, 
ktoré patria do oznámeného systému 
elektronickej identifikácie iného členského 
štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh 98
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. V tomto nariadení sa vytvára právny 
rámec pre spoľahlivé elektronické 
podpisy, pridružené dôveryhodné služby a 
autentifikáciu určitých aspektov 
zosieťovaných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o webové lokality, v tejto oblasti už existujú technické normy, ktoré sú 
spotrebiteľmi všeobecne akceptované a uznávané. Preto nie je jasné, akú pridanú hodnotu by 
mali kvalifikované certifikáty webových lokalít. Okrem toho je internet vo svojej podstate 
celosvetovým fenoménom a jeho používatelia by sa stretávali s webovými lokalitami, na ktoré 
sa vzťahuje európske nariadenie, a webovými lokalitami, na ktoré sa toto nariadenie 
nevzťahuje, čo by mohlo viesť k nejasnostiam a neistote, najmä s ohľadom na to, že 
nekvalifikované webové lokality by samé osebe neboli menej bezpečné.

Pozmeňujúci návrh 100
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že nekvalifikované služby sa môžu tiež voľne šíriť. 

Pozmeňujúci návrh 101
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Systém súkromného sektora by mal v zásade podliehať ohlasovacej povinnosti, ak je uznaný 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 102
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu poskytovanú 
členskými štátmi a poskytovateľmi 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu, ktorú za 
podmienok oznamovania stanovených v 
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dôveryhodných služieb usadenými v Únii 
alebo poskytovanú v ich mene alebo pod 
ich dohľadom.

článku 6 vydali členské štáty alebo 
poskytovatelia dôveryhodných služieb v 
mene členských štátov a pod ich 
dohľadom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
poskytovanie dôveryhodných 
elektronických služieb, ktoré sa poskytujú 
len na interné účely v rámci uzavretej 
skupiny strán. Akákoľvek tretia strana, 
ktorá by chcela napadnúť platnosť 
takejto dôveryhodnej služby tak nesmie 
urobiť len na základe toho, že daná 
dôveryhodná služba nespĺňa požiadavky 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné znenie nebolo jasné a mohlo naznačovať, že súkromné právo dáva možnosť 
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neuplatňovať toto nariadenie. Namiesto toho treba objasniť, že tieto služby nie sú ponúkané 
verejnosti a že ide o obmedzený počet osobitných strán.

Pozmeňujúci návrh 105
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
kvalifikovaných a nekvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
usadených alebo poskytujúcich služby v 
Únii. Nevzťahuje sa na poskytovanie 
dôveryhodných elektronických služieb na 
základe dobrovoľných dohôd v rámci 
súkromného práva, ktoré nemajú súvis s 
prístupom k verejným službám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Slová „dobrovoľné dohody“ sú zmätočné, keďže tento pojem z právneho hľadiska neexistuje v 
mnohých členských štátoch. Rozsah pôsobnosti nariadenia by mal byť čo najširší. Tento text 
by mohol obsahovať dieru, na základe ktorej by zúčastnené strany mohli akúkoľvek zmluvu 
vyhlásiť za „dobrovoľnú dohodu“. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade so znením existujúcej 
smernice o elektronických podpisoch (1999/93/ES).
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Pozmeňujúci návrh 107
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá ich národná 
zvrchovanosť, členské štáty zabezpečia, 
aby formy predpísané vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo právnymi 
predpismi Únie nemali vplyv na 
právoplatnosť dôveryhodných 
elektronických služieb dohodnutých na 
základe požiadaviek verejného a 
súkromného práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) „elektronická identifikácia“ je proces 
elektronickej autentifikácie, pri ktorom sa 
používajú osobné identifikačné údaje v 
elektronickej forme jednoznačne 
reprezentujúce fyzickú alebo právnickú 
osobu, pričom:

a) závislá strana môže použiť 
identifikačné údaje na identifikáciu osoby 
len vtedy, ak sú splnené osobitné 
podmienky (podmienená elektronická 
identifikácia) alebo
b) závislá strana môže použiť 
identifikačné údaje na identifikáciu osoby 
(nepodmienená elektronická 
identifikácia);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Do tohto návrhu by sa mala zahrnúť zásada minimalizácie údajov. Kým niektoré služby 
vyžadujú jednoznačnú identifikáciu, iné nemusia vyžadovať prenos všetkých údajov. 
Praktickým príklad by mohlo byť jednoduché overovanie veku, pri ktorom nie sú požadované 
žiadne ďalšie osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) „transakcia“ je relácia alebo kontakt 
medzi osobou a závislou stranou;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu transakciu je nevyhnutnou podmienkou pre nasledujúce vymedzenia 
pojmov. Obmedzenie na „reláciu“ vylučuje napríklad dlhšie trvajúci zmluvný vzťah s 
niekoľkými „kontaktmi“ medzi stranami. Kontakt sa považuje za vzťah a vzťahuje sa naň 
nižšie uvedené vymedzenie pojmu „kontextová elektronická autentifikácia“. Relácia sa 
vzťahuje skôr na trvanie pozornosti osoby pri vykonávaní určitej úlohy, napr. pri návšteve 
konkrétnej webovej lokality.

Pozmeňujúci návrh 112
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b) „nespojiteľná elektronická 
autentifikácia“ je proces používania 
údajov v elektronickej forme týkajúcich sa 
atribútov fyzickej alebo právnickej osoby, 
pričom poskytnuté atribúty a ďalšie 
dostupné informácie neumožňujú spojiť 
transakciu s osobou alebo akoukoľvek 
inou transakciou;

Or. en

Odôvodnenie

Určenie priamej spojitosti s osobou nie je v mnohých prípadoch potrebné, ba dokonca z 
hľadiska ochrany údajov vo všeobecnosti a konkrétne z hľadiska zásady minimalizácie údajov 
je nežiaduce alebo až s nimi nezlučiteľné (článok 6 ods. 1 písm. b) a c) smernice 95/46/EHS). 
Príkladom je online služba, pri ktorej je možno potrebné vedieť, či má zákazník viac ako 18 
rokov, ale netreba poznať jeho meno, adresu či presnú dátum narodenia, aby sa zistilo, či 
daný zákazník môže mať prístup k danej službe alebo si objednať daný tovar. V tomto prípade 
stačí anonymný dôkaz o potrebných osobných atribútoch, ktorý zákazníkovi umožňuje zostať v 
anonymite.
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Pozmeňujúci návrh 113
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c) „situačná elektronická autentifikácia“ 
je proces používania údajov v 
elektronickej forme týkajúcich sa 
osobných atribútov fyzickej alebo 
právnickej osoby, pričom poskytnuté 
atribúty umožňujú overiť, či sa daná 
osoba podrobila elektronickej 
autentifikácii v rovnakej situácii pri 
predchádzajúcej transakcii; 

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 114
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „prostriedok elektronickej 
identifikácie“ je fyzická jednotka 
obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1 
tohto článku, ktorá sa používa na prístup k 
službám online, ako sa uvádza v článku 5;

(2) „prostriedok elektronickej 
autentifikácie“ je fyzická jednotka 
obsahujúca údaje, ako sa uvádza v bode 1a
tohto článku, ktorá sa používa na prístup k 
online službám, ako sa uvádza v článku 5;
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(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zmenu, ktorá nadväzuje na zavedenie pojmu „autentifikácia“ ako všeobecnejšieho 
procesu, pričom identifikácia predstavuje jeho špecifickú formu používajúcu identifikačné 
údaje.

Pozmeňujúci návrh 115
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „systém elektronickej identifikácie“ je 
systém elektronickej identifikácie, v rámci 
ktorého sa osobám uvedeným v bode 1 
tohto článku vydávajú prostriedky 
elektronickej identifikácie.

(3) „systém elektronickej autentifikácie“ je 
systém elektronickej autentifikácie, v 
rámci ktorého sa osobám uvedeným v bode 
1 tohto článku vydávajú prostriedky 
elektronickej autentifikácie.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zmenu, ktorá nadväzuje na zavedenie pojmu „autentifikácia“ ako všeobecnejšieho 
procesu, pričom identifikácia predstavuje jeho špecifickú formu používajúcu identifikačné 
údaje.

Pozmeňujúci návrh 116
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

elektronický proces, ktorý umožňuje overiť 
elektronickú autentifikáciu fyzickej alebo 
právnickej osoby; alebo pôvod a 
neporušenosť elektronických údajov;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zachovania terminológie zaužívanej vo vede a literatúre na rozlíšenie elektronickej 
autentifikácie a identifikácie (pozri článok 3 ods. 1a, článok 3 ods. 1b a článok 3 ods. 1c) od 
procesu overovania platnosti poskytnutých atribútov treba zaviesť iný termín, než je pojem 
autentifikácia. Pojem elektronické overovanie bol vybraný v súlade so súčasným znením 
článku 6 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci návrh 117
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) „identifikačné údaje“ sú akýkoľvek 
súbor atribútov, ktorých znalosť 
poukazuje na jednu fyzickú osobu, 
napríklad kombinácia mena a adresy 
bydliska alebo mena a dátumu narodenia 
alebo akejkoľvek informácie vedúcej k 
tomuto údaju, napr. číslo pasu alebo 
jedinečné identifikačné číslo osoby;

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia opisuje identifikačné údaje z ich funkčného hľadiska. Úplný zoznam atribútov 
bol zámerne vypustený, keďže členské štáty môžu považovať odlišné atribúty za povinné na 
jasnú a jednoznačnú identifikáciu.

Pozmeňujúci návrh 118
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4b (nový)



AM\936276SK.doc 41/157 PE510.784v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) „vystaviteľ“ je subjekt, ktorý 
dosvedčuje platnosť jedného alebo 
viacerých atribútov osoby tým, že 
držiteľovi vystaví prostriedok 
elektronickej identifikácie;

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné vymedzenie pojmu na to, aby sa vystaviteľom mohli priamo stanoviť požiadavky na 
ochranu údajov (pozri nižšie uvedený článok 4a).

Pozmeňujúci návrh 119
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) „služba overovania“ je subjekt 
zodpovedný za možnosť autentifikácie
zabezpečenej oznamujúcim členským 
štátom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. 
d);

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné vymedzenie pojmu na to, aby sa službám overovania mohli stanoviť požiadavky na 
ochranu údajov (pozri nižšie uvedený článok 4a).

Pozmeňujúci návrh 120
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4d) „držiteľ“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorej bol vystavený prostriedok 
elektronickej autentifikácie;
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Or. en

Odôvodnenie

Chýbajúca definícia.

Pozmeňujúci návrh 121
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4e) „závislá strana“ je fyzická alebo 
právnická osoba, pre ktorú držiteľ 
prostriedku elektronickej autentifikácie 
overuje atribúty;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 1 písm. d) návrhu sa už odkazuje na závislé strany, ale neuvádza sa v ňom riadna 
definícia.

Pozmeňujúci návrh 122
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) nie je možné, aby signatár nepochopil 
podpisovú transakciu a proti svojej vôli
prezradil svoj podpisový prístup 
akejkoľvek tretej strane; and

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa, že vypustenie spojenia „s výlučnou kontrolou“ je nevyhnutné, aby bolo ustanovenie 
flexibilnejšie a povoľovalo podpis splnomocnenca.

Pozmeňujúci návrh 124
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

ktoré spája údaje na overenie podpisu 
s fyzickou osobou alebo údaje na overenie
pečate s právnickou osobou a potvrdzuje 
tieto údaje o príslušnej osobe;

Or. fr

Odôvodnenie

Len hrubý pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh 126
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 127
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Autentifikácia webových lokalít by nemala patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.  
Zoznam by navyše nemal byť vyčerpávajúci.

Pozmeňujúci návrh 128
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 129
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „poskytovateľ dôveryhodných 
služieb“ je fyzická alebo právnická osoba 
poskytujúca jednu alebo viacero 
dôveryhodných služieb;

(14) „poskytovateľ dôveryhodných 
služieb“ je fyzická alebo právnická osoba 
poskytujúca jednu alebo viacero 
dôveryhodných služieb podľa tohto 
nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PN sa odstraňuje nejednoznačnosť, pokiaľ ide o dôveryhodné služby, napríklad v 
oblasti finančného sektora.

Pozmeňujúci návrh 130
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb“ je poskytovateľ 
dôveryhodných služieb, ktorý spĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 131
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) „zariadenie na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu“ 
je zariadenie na vytvorenie elektronického 
podpisu, ktoré spĺňa požiadavky stanovené 
v prílohe II;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 132
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „zdokonalená elektronická pečať“ je 
elektronická pečať, ktorá spĺňa 
nasledujúce požiadavky:

vypúšťa sa

a) je jedinečne spojená s autorom pečate;
b) je schopná identifikovať autora pečate;
c) je vytvorená pomocou údajov na 
vytvorenie elektronickej pečate, ktoré 
môže autor pečate s vysokou mierou istoty 
používať na vytvorenie elektronickej 
pečate s výlučnou kontrolou; and
d) je prepojený s údajmi, na ktoré sa 
vzťahuje, takým spôsobom, že každú 
dodatočnú zmenu údajov možno hneď 
zistiť;

Or. en
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Odôvodnenie

Zdá sa, že Európska komisia pridala do tohto nariadenia elektronickú pečať s cieľom vytvoriť 
v zákone druh autentifikácie pre právnické osoby, ktorý neexistuje. Otázkou je, či už existuje 
technické riešenie, ktoré sa môže samostatne rozvinúť, a či je v súčasnosti nevyhnutné právne 
špecifikovať jeho technické požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 133
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 134
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) „kvalifikovaný certifikát 
elektronickej pečate“ je osvedčenie, ktoré 
sa používa na potvrdenie elektronickej 
pečate, vydáva ho kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb a toto 
osvedčenie musí spĺňať požiadavky 
stanovené v prílohe III;

vypúšťa sa
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(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 135
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) „kvalifikovaná elektronická časová 
pečiatka“ je elektronická časová pečiatka, 
ktorá spĺňa požiadavky stanovené v 
článku 33;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 136
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) „kvalifikovaná elektronická 
doručovacia služba“ je elektronická 
doručovacia služba, ktorá spĺňa 
požiadavky stanovené v článku 36;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
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textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 137
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, akú pridanú hodnotu by mala autentifikácia webových lokalít.

Pozmeňujúci návrh 138
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) „kvalifikovaný certifikát 
autentifikácie webovej lokality“ je 
osvedčenie, ktoré umožňuje autentifikáciu 
webovej lokality a spája túto webovú 
lokalitu s osobou, ktorej bol certifikát 
vystavený; vydáva ho kvalifikovaný 

vypúšťa sa
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poskytovateľ dôveryhodných služieb a 
musí spĺňať požiadavky stanovené v 
prílohe IV;

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 22.

Pozmeňujúci návrh 139
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(Týka sa len rumunskej verzie.)

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 140
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Spracovanie a ochrana údajov

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
vystavitelia, služby overovania, závislé 
strany a  orgány dohľadu pri spracovaní 
osobných údajov zabezpečia spravodlivé a 
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zákonné postupy spracúvania v súlade 
so smernicou 95/46/EHS.
2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
vystavitelia a služby overovania 
spracúvajú osobné údaje v súlade 
so smernicou 95/46/EHS. Takéto 
spracovanie sa prísne obmedzuje na 
minimálne údaje potrebné na vydanie a 
uchovávanie eID alebo certifikátu, 
overenie elektronickej autentifikácie alebo 
na poskytovanie dôveryhodných služieb.
3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
vystavitelia a služby overovania zaručia 
dôvernosť a neporušenosť údajov 
týkajúcich sa osoby, ktorej bola vystavená 
eID alebo ktorej je poskytovaná služba.
4. Bez toho, aby bol dotknutý právny 
účinok vzťahujúci sa na pseudonymy 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov, 
členské štáty nesmú brániť vystaviteľom 
uvádzať v prostriedku elektronickej 
autentifikácie pseudonym namiesto mena 
držiteľa alebo navyše k nemu ani brániť 
poskytovateľom dôveryhodných služieb, 
aby v certifikátoch elektronických 
podpisov uvádzali pseudonym namiesto 
mena signatára.
5. Služby overovania nesmú 
zhromažďovať ani uchovávať údaje, 
ktoré nie sú potrebné na proces overenia. 
Služby overovania si nesmú vytvárať 
profily signatárov, závislých strán ani 
žiadnych iných zákazníkov. Prihlásenia sa 
môžu uchovávať na účely odhaľovania 
podvodov a neoprávnených vstupov, avšak 
nie dlhšie ako 90 dní.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Vzájomné uznávanie a akceptovanie Vzájomné uznávanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Keď sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
vyžaduje na prístup k službe online
elektronická autentifikácia využívajúca 
prostriedok elektronickej autentifikácie, 
oznámený prostriedok elektronickej 
autentifikácie zodpovedajúci rovnakej 
alebo vyššej úrovni zaručenia bezpečnosti
vydaný v inom členskom štáte sa podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
administratívnej praxe uznáva na online 
prístup k službe rovnakého odvetvia.
Akýkoľvek prostriedok elektronickej 
autentifikácie vydaný v inom členskom 
štáte patriaci do systému začleneného do 
zoznamu uverejneného Komisiou v súlade 
s postupom uvedeným v článku 7, sa 
navyše uznáva a akceptuje na účely 
prístupu k tejto službe.

2. Členský štát môže obmedziť uznávanie 
a akceptáciu oznámených prostriedkov 
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elektronickej autentifikácie na konkrétne 
odvetvie alebo odvetvia.
3. Členský štát môže odvolať uznanie a 
akceptáciu prostriedku elektronickej 
autentifikácie v prípade ohrozenia 
bezpečnosti vrátane vydania certifikátov 
podvodníkom alebo technickej 
zraniteľnosti mechanizmu.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Keď sa podľa právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátnych právnych predpisov 
alebo administratívnej praxe vyžaduje na 
prístup k službe online v jednom členskom 
štáte alebo v inštitúcii Únie elektronická 
identifikácia využívajúca prostriedok 
elektronickej identifikácie a autentifikáciu, 
akýkoľvek prostriedok elektronickej 
identifikácie vydaný v inom členskom štáte 
alebo inštitúciou Únie patriaci do systému 
začleneného do zoznamu uverejneného 
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službe. Komisiou v súlade s článkom 7, sa uznáva 
v danom členskom štáte alebo v inštitúcii 
Únie na účely prístupu k tejto službe 
online, a to najneskôr do šiestich 
mesiacov od uverejnenia zoznamu vrátane 
daného systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Keď sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo administratívnej praxe 
vyžaduje na prístup k verejnej službe 
online v jednom členskom štáte
elektronická identifikácia využívajúca 
prostriedok elektronickej identifikácie a 
autentifikáciu, prostriedok elektronickej 
identifikácie vydaný v inom členskom štáte 
patriaci do systému začleneného do
zoznamu uverejneného Komisiou v súlade 
s postupom uvedeným v článku 7 sa 
uznáva v danom členskom štáte na účely 
prístupu k tejto službe online za 
predpokladu, že daný prostriedok 
elektronickej identifikácie zodpovedá 
rovnakej alebo vyššej úrovni zaručenia 
totožnosti, než aká sa požaduje na prístup 
k tejto online službe v danom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie a vypustenie slova „akceptuje“, pretože nie je jasné, aký právny rozdiel je medzi 
slovami „akceptuje“ a „uznáva“ a či je ich vôbec potrebné rozlišovať. Okrem toho by sa pre 
členské štáty mal stanoviť časový rámec, v rámci ktorého musia prijať potrebné opatrenia na 
uznanie ostatných systémov identifikácie po ich oznámení a následnom uverejnení. Úrovne 
bezpečnosti by mali byť rovnaké alebo vyššie, aby sa predišlo predbiehaniu v tom, kto 
ponúkne nižšie normy.

Pozmeňujúci návrh 146
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odsek 1 sa uplatňuje len na konkrétne 
cezhraničné verejné služby. Komisia s 
cieľom vymedziť tieto cezhraničné služby 
predloží prostredníctvom vykonávacieho 
aktu zoznam. Uvedený vykonávací akt sa 
prijme v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa uplatňuje len na 
konkrétne cezhraničné verejné služby. 
Komisia s cieľom vymedziť tieto 
cezhraničné služby predloží 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zoznam. Uvedený vykonávací akt sa riadi 
rozhodnutiami podľa článku 8 a prijme sa 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 5 – pododsek 1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si môžu ponechať a 
používať v rámci vnútroštátneho práva 
pri online službách vlastné systémy 
identifikácie, ktoré nie sú zahrnuté do 
zoznamu uvedeného v druhom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 5 – pododsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu občanom iného 
členského štáty dať dobrovoľne k 
dispozícii systémy elektronickej 
identifikácie v rámci svojho 
vnútroštátneho práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Podmienky oznamovania systémov 
elektronickej identifikácie

Podmienky oznamovania systémov 
elektronickej autentifikácie alebo
identifikácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Systémy elektronickej identifikácie sú 
oprávnené na oznámenie podľa článku 7, 
ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1. Systémy elektronickej autentifikácie 
alebo identifikácie sú oprávnené na 
oznámenie podľa článku 7, ak sú splnené 
všetky tieto podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Systémy elektronickej identifikácie sú 
oprávnené na oznámenie podľa článku 7, 
ak sú splnené všetky tieto podmienky:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Systém súkromného sektora by mal v zásade podliehať ohlasovacej povinnosti, ak je uznaný 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 155
Sajjad Karim
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) prostriedky elektronickej identifikácie sú 
vydané:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) prostriedky elektronickej identifikácie sú 
vydané:

i) členským štátom, ktorý oznamuje daný 
systém,
ii) na základe poverenia členského štátu, 
ktorý oznamuje daný systém, alebo
iii) nezávisle od členského štátu, ktorý 
oznamuje daný systém, a uznané daným 
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členským štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Pilar del Castillo Vera

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) prostriedok elektronickej identifikácie 
je stanovený v zákone ako oficiálny 
dokument a národný identifikátor v 
členskom štáte, ktorý oznamuje daný 
systém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) prostriedky elektronickej identifikácie v 
rámci daného systému sa môžu použiť na 
prístup aspoň k jednej službe poskytovanej 
orgánom verejného sektora, ktorá 
vyžaduje elektronickú identifikáciu v 
oznamujúcom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prostriedky elektronickej identifikácie sa 
môžu použiť na prístup aspoň k verejným 
službám, ktoré vyžadujú elektronickú 

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

vyžadujú elektronickú identifikáciu v 
oznamujúcom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Sajjad Karim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) systém elektronickej identifikácie 
spĺňa požiadavky modelu interoperability 
podľa článku 8;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby boli osobné identifikačné údaje s 
dostatočne vysokou príslušnou úrovňou 
zaručenia totožnosti priradené fyzickej 
alebo právnickej osobe, ako sa uvádza v 
článku 3 bode 1, v čase vydávania 
prostriedku elektronickej identifikácie v 
rámci daného systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby boli osobné identifikačné údaje 

c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby bol k dispozícii mechanizmus, ktorým 



AM\936276SK.doc 63/157 PE510.784v01-00

SK

jednoznačne priradené fyzickej alebo 
právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 
bode 1;

sa zabezpečí, aby autentifikačné údaje 
jednoznačne overili žiadané oprávnenia
fyzickej alebo právnickej osoby, ako sa 
uvádza v článku 3 bode 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Do tohto návrhu by sa mala zahrnúť zásada minimalizácie údajov. Kým niektoré služby 
vyžadujú jednoznačnú identifikáciu, iné nemusia vyžadovať prenos všetkých údajov. 
Praktickým príkladom by mohlo byť jednoduché overovanie veku, pri ktorom nie sú 
požadované žiadne ďalšie osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh 165
Sajjad Karim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) strana vydávajúca prostriedok 
elektronickej identifikácie v rámci daného 
systému zabezpečuje, aby boli osobné 
identifikačné údaje uvedené v písm. c) 
priradené s dostatočne vysokou 
príslušnou úrovňou zaručenia totožnosti k 
prostriedku elektronickej identifikácie v 
čase vydávania prostriedku elektronickej 
identifikácie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť možnosti bezplatnej 
autentifikácie. Oznamujúci členský štát 
zabezpečuje dostupnosť koncových 
služieb autentifikácie online prístupných 
na základe otvorených štandardov, ktoré 
môžu používať závislé strany na overenie 
osobných autentifikačných alebo 
identifikačných údajov, ktoré prijali v 
elektronickej forme. Členské štáty sa 
usilujú o umožnenie nespojiteľnej 
elektronickej autentifikácie. Na tento účel 
musia členské štáty buď zabezpečiť 
možnosť autentifikácie online, alebo inak 
poskytnúť všetky potrebné špecifikácie a 
referenčné implementácie, na základe 
ktorých závislé strany overia elektronickú
autentifikáciu alebo elektronickú 
identifikáciu pri vyvinutí primeraného 
úsilia. 

Ak členský štát zistí, že oznámený systém 
identifikácie alebo možnosť autentifikácie 
boli narušené alebo čiastočne ohrozené, 
bez ohľadu na to, či daný systém alebo 
možnosť boli prevádzkované pod jeho 
dohľadom alebo pod dohľadom iného 
členského štátu, bezodkladne oznámi 
Komisii a všetkým ostatným členským 
štátom bezpečnostné zlyhanie podľa 
článku 7. Členské štáty pozastavia alebo 
odvolajú spoľahlivosť oznámeného 
systému identifikácie alebo možnosti
autentifikácie, alebo ich príslušných 
ohrozených častí. Ostatné dotknuté strany 
budú informované v súlade s
povinnosťami stanovenými v článku 15 
ods. 2.
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Or. en

Odôvodnenie

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 
not be used.

Pozmeňujúci návrh 167
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť možnosti autentifikácie online 
kedykoľvek a bezplatne, aby si každá 
závislá strana usadená mimo územia 
daného členského štátu mohla overiť 
osobné identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Takáto autentifikácia 
je bezplatná, ak ide o prístup k službe 
online, ktorú poskytuje orgán verejného 
sektora. Členské štáty nesmú nenáležite 
uložiť žiadne konkrétne technické 
požiadavky závislým stranám usadeným 
mimo ich územia, ktoré chcú vykonať 
takúto autentifikáciu.
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príslušné kompromitované časti a 
informujú o tom ostatné členské štáty a 
Komisiu v súlade s článkom 7;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo verejné služby by mali byť bezplatné, nič nebráni stranám, aby sa dohodli na 
poplatku v prípade čisto súkromných transakcií. Hoci základnou zásadou, ktorou sa riadi toto 
nariadenie, by mala byť interoperabilita, členské štáty by mali mať stále možnosť uložiť určité 
technické požiadavky, ak tieto požiadavky predstavujú jadro ich systémov, a najmä ak sa 
týkajú kľúčových bezpečnostných aspektov.

Pozmeňujúci návrh 169
Sajjad Karim
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť autentifikácie online, aby si 
každá závislá strana usadená mimo 
územia daného členského štátu mohla 
overiť osobné identifikačné údaje, ktoré 
prijala v elektronickej forme. Takáto 
autentifikácia je bezplatná, ak ide o 
prístup k online službe, ktorú poskytuje 
orgán verejného sektora. Členské štáty 
nesmú nenáležite uložiť žiadne konkrétne 
technické požiadavky závislým stranám, 
ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Amelia Andersdotter

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) služby overovania musia poskytnúť 
podľa uváženia držiteľa podpísaný alebo 
zapečatený dôkaz atribútov vybraných 
držiteľom.
V prípade anonymnej autentifikácie 
nesmie byť poskytnutý dôkaz spojiteľný s 
držiteľom ani so žiadnym iným dôkazom 
či poskytnutými osobnými atribútmi.
Pri situačnej elektronickej autentifikácii 
je spojiteľnosť prípustná len v 
konkrétnych situáciách;

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 171
Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) služby overovania uvedené v písm. d) 
dodržiavajú zásadu minimalizácie údajov 
a môžu zhromažďovať a uchovávať údaje 
len na účely vykonávania overovania. 
Služby overovania si nesmú vytvárať 
profily signatárov, závislých strán ani 
žiadnych iných zákazníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) oznamujúci členský štát nesie 
zodpovednosť za:

e) oznamujúci členský štát zabezpečuje:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 173
Amelia Andersdotter

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) aby údaje poskytnuté v rámci 
prostriedku elektronickej autentifikácie 
jednoznačne overili atribúty každej 
fyzickej alebo právnickej osoby, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Priradenie nemusí byť vo všetkých prípadoch jednoznačné. Pozri predchádzajúce 
pozmeňujúce návrhy.

Pozmeňujúci návrh 175
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) Oznamujúci členský štát môže 
oznámiť systém elektronickej identifikácie 
prevádzkovaný poskytovateľom 
certifikačných služieb usadeným v tretej 
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krajine len vtedy, ak tento poskytovateľ 
spĺňa všetky požiadavky stanovené v tejto 
smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, ktoré oznamujú systémy 
elektronickej identifikácie, odovzdajú 
Komisii tieto informácie a bez zbytočného 
meškania všetky ich následné zmeny:

1. Členské štáty, ktoré oznamujú systémy 
elektronickej autentifikácie alebo
identifikácie, odovzdajú Komisii tieto 
informácie a bez zbytočného meškania 
všetky ich následné zmeny:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie; vrátane úrovní zaručenia 
totožnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie a jeho úroveň zaručenia 
bezpečnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej 
autentifikácie alebo identifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) orgány zodpovedné za oznámený systém 
elektronickej identifikácie;

b) orgány zodpovedné za oznámený systém 
elektronickej autentifikácie alebo
identifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) orgány zodpovedné za oznámený systém 
elektronickej identifikácie;

b) orgán alebo orgány zodpovedné za 
oznámený systém elektronickej 
identifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c



PE510.784v01-00 72/157 AM\936276SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) informácie o subjekte alebo subjektoch, 
ktoré spravujú overovanie osobných 
identifikačných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) informácie o tom, kto spravuje 
registráciu príslušných atribútov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zmena nadväzujúca na začlenenie zásady minimalizácie údajov. Takisto objasnenie, keďže 
ide skôr o subjekt než o konkrétnu osobu, ktorý sa zdá byť relevantný v tomto kontexte.

Pozmeňujúci návrh 185
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) opis toho, ako sú splnené požiadavky 
na rámec interoperability uvedený v 
článku 8;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis možnosti autentifikácie; d) opis možnosti autentifikácie a všetkých 
technických požiadaviek uložených 
závislým stranám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis možnosti autentifikácie; d) opis možnosti autentifikácie uvedenej v 
článku 6 ods. 1 písm. d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podmienky pozastavenia alebo zrušenia 
buď oznámeného systému identifikácie, 
alebo možnosti autentifikácie, alebo ich

e) podmienky pozastavenia alebo zrušenia 
buď oznámeného systému autentifikácie, 
alebo jeho príslušných ohrozených častí.
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príslušných kompromitovaných častí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) overiteľné záruky režimu 
bezpečnostného auditu elektronickej 
identifikácie v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 16 ods. 1.

Or. en

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 8 ods. 2 a k článku 16 ods. 1.)

Odôvodnenie

Týmto PN sa zabezpečuje, aby skutočne všetky oznámené systémy podliehali nezávislému 
auditu vykonávanému treťou stranou. Pozri takisto pozmeňujúci návrh k článku 8 ods. 2 a k 
článku 16 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 190
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Webová lokalita by bola pravdepodobne prijateľnejším riešením pre používateľov.
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Pozmeňujúci návrh 191
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Ak Komisia dostane oznámenie po 
uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, v 
Úradnom vestníku Európskej únie 
uverejní zmeny v zozname uvedeného v 
odseku 2 do jedného mesiaca od prijatia 
daného oznámenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
1. Keď sa buď systém elektronickej 
identifikácie oznámený v súlade s 
článkom 7 ods. 1, alebo autentifikácia 
uvedená v článku 6 ods. 1 písm. d) naruší 
alebo je čiastočne ohrozená takým 
spôsobom, že by to ovplyvnilo 
spoľahlivosť daného systému pri 
cezhraničných transakciách, oznamujúci 
členský štát bezodkladne pozastaví alebo 
odvolá cezhraničnú časť tohto systému 
elektronickej  identifikácie alebo tejto 
autentifikácie alebo ich príslušných 
ohrozených častí a informuje o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu.
2. Po náprave narušenia alebo ohrozenia 
uvedených v odseku 1 oznamujúci členský 
štát obnoví autentifikáciu a bez 
zbytočného meškania informuje ostatné 
členské štáty a Komisiu.
3. Ak sa narušenie alebo ohrozenie 
uvedené v odseku 1 nepodarí napraviť do 
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troch mesiacov od pozastavenia alebo 
odvolania, oznamujúci členský štát 
informuje o stiahnutí daného systému 
elektronickej identifikácie ostatné členské 
štáty a Komisiu. Komisia bez zbytočného 
omeškania uverejní v Úradnom vestníku 
Európskej únie príslušné zmeny v 
zozname uvedenom v článku 7 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Zodpovednosť

1. Pokiaľ ide o prostriedky elektronickej 
identifikácie vydané oznamujúcim 
členským štátom alebo v jeho mene, tento 
členský štát je zodpovedný za každú 
priamu škodu spôsobenú nesplnením 
povinností uvedených v článku 6, pokiaľ 
nevie preukázať, že nekonal nedbanlivo.
2. Vystaviteľ prostriedku elektronickej 
identifikácie uznaného a oznámeného 
členským štátom v súlade s postupom 
uvedeným v článku 7 je zodpovedný za 
nezabezpečenie:
– i) jednoznačného priradenia osobných 
identifikačných údajov, a
– ii) možnosti autentifikácie,
pokiaľ nevie preukázať, že nekonal 
nedbanlivo.

Or. en

Odôvodnenie

Taká dôležitá otázka, akou je zodpovednosť, by sa mala stanovovať oddelene od postupu 
oznamovania, kam nepatrí, rovnako ako je to v prípade časti o dôveryhodných službách. 
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Navrhovaný článok zohľadňuje verejné, ako aj súkromné systémy e-ID.

Pozmeňujúci návrh 194
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b
1. Oznamujúci členský štát je zodpovedný 
za každú priamu škodu spôsobenú každej 
fyzickej alebo právnickej osobe z dôvodu 
nedodržania povinností stanovených v 
článku 6 ods. 1 písm. c) a d), pokiaľ nevie 
preukázať, že nekonal nedbanlivo.
2. Strana vydávajúca prostriedok 
elektronickej identifikácie je zodpovedná 
za každú priamu škodu spôsobenú každej 
fyzickej alebo právnickej osobe z dôvodu 
nezabezpečenia, v súlade s uplatňovaním 
úrovní zaručenia totožnosti v rámci 
vnútroštátnych systémov:
i) priradenia osobných identifikačných 
údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. 
c), a
ii) správneho fungovania autentifikácie 
uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. d),
pokiaľ nevie preukázať, že nekonala 
nedbanlivo.
3. Odseky 1 a 2 nemajú vplyv na 
zodpovednosť podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov týkajúcu sa strán 
transakcie, v ktorej sa používajú 
prostriedky elektronickej identifikácie 
patriace do oznámeného systému.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, za čo je členský štát alebo strana vydávajúca eID zodpovedný/á. Tento 
PN by znamenal, že oznamujúci členský štát alebo strana vydávajúca prostriedok 
elektronickej identifikácie sú zodpovední, pokiaľ nevedia preukázať, že nekonali nedbanlivo. 
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Tento PN je v súlade s postupom uplatneným v článku 9 a zabezpečí sa ním jednotnosť v 
oblasti zodpovednosti vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 195
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Koordinácia Interoperabilita a koordinácia

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok by sa v podstate mal vzťahovať na interoperabilitu systémov, pričom 
koordinácia medzi členskými štátmi je len prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 196
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Koordinácia Koordinácia a interoperabilita

Or. en

Odôvodnenie

Model interoperability bude kľúčom k úspechu tohto nariadenia. Nevyhnutné sú ďalšie 
rokovania medzi členskými štátmi s cieľom určiť, čo by mal takýto model zahŕňať a ako by 
mal fungovať.

Pozmeňujúci návrh 197
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 8 – odseky 1, 1a (nový), 1b (nový), 1c (nový), 1d (nový) a 1e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty spolupracujú na 
zabezpečení interoperability prostriedkov 
elektronickej identifikácie patriacich do 

1. Národné infraštruktúry elektronickej 
identifikácie musia byť interoperabilné s 
infraštruktúrami elektronickej 



AM\936276SK.doc 79/157 PE510.784v01-00

SK

oznámeného systému a na zvýšení ich 
bezpečnosti.

identifikácie ostatných členských štátov. 
Interoperabilita medzi národnými 
infraštruktúrami elektronickej 
identifikácie sa zabezpečí prostredníctvom 
modelu interoperability.
1a. Model interoperability zahŕňa 
potrebné minimálne technické 
požiadavky, spoločné operačné 
bezpečnostné štandardy a úrovne 
zaručenia totožnosti a štandardy, na 
základe ktorých si členské štáty naplánujú 
svoje národné systémy, certifikáty a 
správu vecí verejných.
1b. Model interoperability:
i) zabezpečí technologickú neutralitu;
ii) uľahčí uplatňovanie zásady ochrany 
súkromia už v štádiu návrhu;
iii) zabezpečí spracovanie osobných 
údajov v súlade so smernicou 95/46/EHS.
1c. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania odsekov 1, 1a a 
1b Komisia do [vložiť dátum] prijme 
vykonávacie akty týkajúce sa štandardov, 
protokolov pre model interoperability a 
úrovní zaručenia totožnosti. 
1d. Členské štáty spolupracujú na 
zabezpečení interoperability prostriedkov 
elektronickej identifikácie patriacich do 
oznámeného systému elektronickej 
identifikácie a na zvýšení ich bezpečnosti.

1e. Spolupráca medzi členskými štátmi je 
založená na:
i) výmene informácií, skúseností 
a osvedčených postupov v oblasti systémov 
eID,
ii) kontrole systémov eID zo strany 
partnerov,
iii) preskúmaní príslušného vývoja 
odvetvia eID.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 198
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty spolupracujú na 
zabezpečení interoperability prostriedkov 
elektronickej identifikácie patriacich do 
oznámeného systému a na zvýšení ich 
bezpečnosti. Štandardy týkajúce sa 
interoperability sú verejné, rovnako ako 
kryptografické algoritmy, protokoly a 
kľúčové štandardy v oblasti riadenia. 
Všetky audítorské správy sa uverejňujú 
spolu so všetkými oznámeniami o 
narušení po uplynutí obdobia na 
zodpovedné zverejnenie stanoveného v 
článku 15 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť, zodpovednosť a zodpovedné zverejnenie zabezpečujú vykonanie rýchlych 
náprav bezpečnostných problémov a budovanie dôvery v systém.

Pozmeňujúci návrh 199
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty a Komisia si stanovujú 
interoperabilitu za prioritu najmä pri tých 
elektronických službách, ktoré majú 
najväčší význam z hľadiska 
cezhraničnosti, a to:
a) výmenou najlepších postupov 
týkajúcich sa prostriedkov elektronickej 
identifikácie patriacich do oznámeného 
systému;
b) zabezpečovaním a pravidelnou 
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aktualizáciou najlepších postupov v 
oblasti dôvery a bezpečnosti prostriedkov 
elektronickej identifikácie;
c) zabezpečovaním a pravidelnou 
aktualizáciou presadzovania používania 
prostriedkov elektronickej identifikácie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné spôsoby s cieľom 
uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi 
uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť 
vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti 
primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie 
akty sa budú týkať najmä výmeny 
informácií, skúseností a osvedčených 
postupov v oblasti systémov elektronickej 
identifikácie, partnerského preskúmania 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie a preskúmania príslušného 
vývoja v sektore elektronickej identifikácie 
príslušnými orgánmi členských štátov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné podmienky na
uľahčenie spolupráce medzi členskými 
štátmi uvedenej v odsekoch 1d a 1e, so 
zámerom podporiť vysokú úroveň dôvery a 
bezpečnosti primeranú stupňu rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné spôsoby s cieľom 

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné podmienky na
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uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi 
uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť 
vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti 
primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie 
akty sa budú týkať najmä výmeny 
informácií, skúseností a osvedčených 
postupov v oblasti systémov elektronickej 
identifikácie, partnerského preskúmania
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie a preskúmania príslušného 
vývoja v sektore elektronickej identifikácie 
príslušnými orgánmi členských štátov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

uľahčenie spolupráce medzi členskými 
štátmi, ako aj mechanizmy zverejňovania 
a partnerského preskúmania uvedené v 
odseku 1, so zámerom podporiť vysokú 
úroveň dôvery a bezpečnosti primeranú 
stupňu rizika. Tieto vykonávacie akty sa 
týkajú najmä výmeny informácií, 
skúseností a osvedčených postupov v 
oblasti systémov elektronickej 
identifikácie, vykonávania auditu 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie nezávislou treťou stranou a 
preskúmania príslušného vývoja v sektore 
elektronickej identifikácie príslušnými 
orgánmi členských štátov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en

[Pozri aj článok 7 ods. 1 písm. f) (nový)]

Odôvodnenie

Postupy v oblasti „partnerského preskúmania“ si vyžadujú lepšie vymedzenie. Spoľahlivejším 
spôsobom zabezpečenia transparentnosti a zodpovednosti auditov oznámených systémov sú 
nezávislé audity tretích strán, napríklad tie, ktoré sú vyžadované pre poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 202
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento osobitný mechanizmus na zabezpečenie zhody už nie je potrebný, pretože technické 
požiadavky sú už v nariadení lepšie zakotvené.

Pozmeňujúci návrh 203
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 
1b a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov zavedie normy a technické 
požiadavky pre cezhraničnú 
interoperabilitu a bezpečnosť prostriedkov 
elektronickej identifikácie. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 39 ods. 2. 

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by sa mala zaoberať normami a technickými požiadavkami, a nie koordináciou 
medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 205
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa poskytovateľ dôveryhodných služieb rozhodne neponúkať kvalifikované dôveryhodné 
služby, nemal by niesť dodatočnú zodpovednosť. Žalujúca strana sa môže v snahe získať 
odškodné vždy obrátiť na občianske právo.

Pozmeňujúci návrh 206
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Poskytovateľ dôveryhodných služieb je 
zodpovedný za každú priamu škodu 
spôsobenú akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe pre nedodržanie 
povinností stanovených v článku 15 ods. 1
alebo v prípade, že následkom
prevádzkovej alebo technickej chyby vydá 
certifikát alebo iné autentifikačné 
osvedčenie nesprávnym spôsobom, či už 
ide o vydanie certifikátu alebo osvedčenia 
nesprávnej osobe alebo o vydanie 
certifikátu alebo osvedčenia 
s nesprávnymi náležitosťami.

Or. en
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Odôvodnenie

Katastrofálne zlyhania súčasných certifikačných systémov sú väčšinou spôsobené tým, že 
certifikačné subjekty sa vo svojich vyhláseniach zbavujú akejkoľvek zodpovednosti 
za certifikáciu a potom vykonávajú svoje služby v čo najlacnejšom režime, čo vedie k 
zhoršovaniu situácie. Jediným riešením je opätovné obnovenie ich zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 207
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu č. 22.

Pozmeňujúci návrh 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Odsek 2 sa podobne uplatňuje 
v prípade, keď sa podľa článku 11 ods. 1 
písm. b) zaručil za splnenie požiadaviek 
tohto nariadenia kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb 
usadeným v tretej krajine, pokiaľ 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb usadený v Únie 
dokáže potvrdiť, že kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
usadený v tretej krajine nekonal 
nedbanlivo.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto prípade bolo potrebné vykonať zmenu v súvislosti s doplnením článku 11 (podmienky 
akceptovania kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených v tretích 
krajinách).

Pozmeňujúci návrh 212
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
môžu stanoviť obmedzenia týkajúce sa 
využívania služieb, ktoré poskytujú, pod 
podmienkou, že:
a) svojich zákazníkov o tom náležite 
vopred informujú a
b) tieto obmedzenia sú zrejmé tretím 
stranám.
Ak poskytovatelia dôveryhodných služieb 
v súlade s prvým pododsekom stanovia 
obmedzenia týkajúce sa využívania 
služieb, ktoré poskytujú, nie sú 
zodpovední za škody nad rámec 
uvedených obmedzení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na dôveryhodné služby sa 
predovšetkým v prípade sporov uplatňujú 
právne predpisy toho členského štátu, 
v ktorom je usadená osoba prijímajúca 
službu, pokiaľ sa poskytovateľ a 
prijímateľ služby spoločne nedohodnú 
inak. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 215
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Obmedzenia zodpovednosti by sa mali 
stanoviť v dohodách medzi 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
alebo medzi kvalifikovanými 
poskytovateľmi služieb a orgánmi 
zodpovednými za oznámený systém 
identifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia dôveryhodných služieb z 
tretích krajín

Kvalifikovaní poskytovatelia
dôveryhodných služieb z tretích krajín

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a) kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb spĺňa podmienky 
uvedené v tomto nariadení a je 
akreditovaný v rámci programu 
dobrovoľnej akreditácie zavedeného v 
členskom štáte, alebo
b) kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb usadený v rámci 
Únie, ktorý spĺňa podmienky uvedené v 
tomto nariadení, poskytne záruku 
dodržania požiadaviek tohto nariadenia; 
alebo
c) ak sú kvalifikované dôveryhodné služby 
alebo kvalifikované certifikáty 
pochádzajúce z tretej krajiny uznané v 
rámci dohody medzi Úniou a tretími 
krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami v súlade s článkom 218 
ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa smernice o elektronickom podpise sa môže poskytovateľ dôveryhodnej služby z tretej 
krajiny rozhodnúť buď pre systém dobrovoľnej akreditácie alebo využiť záruku usadeného 
poskytovateľa služieb. Nie je jasné, prečo by sa služby tretej krajiny mali dať uznať len na 
základe zložitých rokovaní o medzinárodnej dohode. Vzorom pre tieto doplnenia je znenie 
príslušného článku pôvodnej smernice.

Pozmeňujúci návrh 218
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytnuté 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v tretej 
krajine sa akceptujú ako kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 

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

certifikáty poskytnuté kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území Únie, ak sú 
kvalifikované dôveryhodné služby alebo 
kvalifikované certifikáty pochádzajúce z 
tretej krajiny uznané v rámci dohody medzi 
Úniou a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami v súlade s 
článkom 218 ZFEÚ a ak tretia krajina, 
v ktorej sú usadení, uznáva na základe 
zásady reciprocity kvalifikované 
dôveryhodné služby a kvalifikované 
certifikáty od kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
usadených v Európskej únii ako 
prijateľné. 

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o uplatňovanie zásady reciprocity. 

Pozmeňujúci návrh 219
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Dôveryhodné služby poskytnuté 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými v tretej krajine sa považujú za 
právne rovnocenné kvalifikovaným
dôveryhodným službám poskytnutým
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, ak sú dôveryhodné služby 
pochádzajúce z tretej krajiny v súlade 
s príslušnými požiadavkami tohto 
nariadenia podľa toho, ako ich stanoví 
orgán dohľadu zriadený v členskom štáte.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Ide o výraz „kvalifikovaný“.

Pozmeňujúci návrh 221
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S odkazom na odsek 1 takéto 
podmienky zabezpečia, že poskytovatelia 
dôveryhodných služieb v tretích krajinách 
alebo medzinárodných organizáciách 
splnia požiadavky vzťahujúce sa na 
kvalifikované dôveryhodné služby a 
kvalifikované certifikáty poskytované 
kvalifikovanými poskytovateľmi 

vypúšťa sa
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dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, najmä so zreteľom na 
ochranu osobných údajov, bezpečnosť a 
dohľad.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 222
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. S odkazom na odsek 1 takéto podmienky 
zabezpečia, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb v tretích krajinách 
alebo medzinárodných organizáciách 
splnili požiadavky vzťahujúce sa na 
dôveryhodné služby a certifikáty 
poskytované poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území Únie, najmä so zreteľom na ochranu 
osobných údajov, bezpečnosť a dohľad 
vrátane požiadavky na otvorenosť 
uvedenej v článku 8 a požiadavky na 
zodpovednosť uvedenej v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 9 odsek 1.

Pozmeňujúci návrh 223
Pilar del Castillo Vera
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Spracovanie a ochrana údajov
1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a 
orgány dohľadu zabezpečia pri 
spracovaní osobných údajov spravodlivé a 
zákonné postupy v súlade so smernicou 
95/46/ES.
2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
spracúvajú osobné údaje v súlade so 
smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie 
sa prísne obmedzuje na minimálne údaje 
potrebné na vydanie a uchovávanie 
certifikátu alebo na poskytovanie 
dôveryhodných služieb.
3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov 
týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú 
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dôveryhodnú službu.
4. Bez toho, aby bol dotknutý právny 
účinok vzťahujúci sa na pseudonymy 
podľa vnútroštátneho práva, členské štáty 
nesmú brániť poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch 
elektronických podpisov uvádzali 
pseudonym namiesto mena signatára.

Or. en

(Pozri navrhované znenie nového článku 4a.)

Odôvodnenie

Článok sa presúva do nového článku 4a a jeho znenie sa upravuje v záujme väčšej 
zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci návrh 225
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
poskytnú používateľom informácie 
o zbere, odovzdávaní a uchovávaní ich 
osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
umožnia používateľom skontrolovať si 
svoje osobné údaje a uplatniť si právo na 
ochranu údajov.

Or. en



PE510.784v01-00 96/157 AM\936276SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 227
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Spracovanie osobných údajov 
poskytovateľom dôveryhodných služieb 
alebo v jeho mene v prípade, ak je to 
nevyhnutné na zaručenie sieťovej a 
informačnej bezpečnosti na účely článkov 
11, 15, 16 a 19, sa považuje za legitímny 
záujem v zmysle článku 7 písm. f) 
smernice 95/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov môže byť potrebné v prípade narušenia bezpečnosti alebo 
s cieľom prijať príslušné protiopatrenia a v prípade, ak je to absolútne nevyhnutné, by sa 
malo uskutočniť v mene „legitímneho záujmu“ na základe smernice o ochrane údajov, a teda 
v súlade so zákonom.

Pozmeňujúci návrh 228
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Dostupnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím

Dostupnosť pre osoby s osobitnými 
potrebami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

služby poskytované a produkty pre 
koncových užívateľov používané pri 
poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú 
osobám s osobitnými potrebami.

Or. en

Odôvodnenie

Použitím tejto formulácie zabránime diskusii o tom, ako vymedziť naozajstné zdravotné 
postihnutie a tiež negatívnemu vymedzeniu osobitných potrieb, ktoré môžu mať používatelia, 
spotrebitelia a občania z mnohých dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 230
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo v skutočnosti znamená výraz „vždy, keď je možné“: je to teoreticky možné, je 
to možné z technického hľadiska, je to možné z finančného hľadiska? Vzniká tu veľké riziko 
právnej neistoty, čomu treba zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 231
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odseky 1 a 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vhodný subjekt
usadený na ich území, alebo, po vzájomnej 
dohode, v inom členskom štáte, pod 
dohľadom určujúceho členského štátu.

1. Členské štáty určia orgán dohľadu
usadený na ich území.
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Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a 
vyšetrovacie právomoci potrebné na 
vykonávanie ich úloh.

1a. Členské štáty oznámia Komisii názvy a 
adresy svojich určených orgánov dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty určia orgán dohľadu
usadený na ich území, alebo, po vzájomnej 
dohode, v inom členskom štáte, pod 
dohľadom určujúceho členského štátu. 
Určený orgán dohľadu, jeho adresy a 
mená zodpovedných osôb sa oznámia 
Komisii. Orgány dohľadu dostanú 
príslušné zdroje potrebné na vykonávanie 
svojich úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Základné právomoci orgánov dohľadu vyplývajú z tohto nariadenia, avšak je potrebné, aby 
tieto orgány riadne fungovali. Výraz „vyšetrovacie právomoci“ môže navyše naznačovať 
právomoci, ktoré zvyčajne patria orgánom presadzovania práva, a preto by sa v tomto 
prípade išlo nad rámec toho, čo je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 233
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty určia vhodný subjekt 
dohľadu usadený na ich území, alebo, po 
vzájomnej dohode, európsky orgán 
dohľadu, pod dohľadom určujúceho 
členského štátu (určujúcich členských 
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vyšetrovacie právomoci potrebné na 
vykonávanie ich úloh.

štátov). Orgány dohľadu dostanú všetky 
dozorné a vyšetrovacie právomoci 
potrebné na vykonávanie svojich úloh.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 234
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán dohľadu je zodpovedný za 
vykonávanie týchto úloh:

2. Pokiaľ je to možné, orgán dohľadu 
zabezpečí, aby:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán dohľadu je zodpovedný za 
vykonávanie týchto úloh:

2. Orgán dohľadu vykonáva tieto úlohy:

Or. en

Odôvodnenie

Ide o výstižnejšiu formuláciu.

Pozmeňujúci návrh 236
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) monitorovanie poskytovateľov
dôveryhodných služieb usadených na 
území určujúceho členského štátu s cieľom 
zabezpečiť, aby dodržiavali požiadavky 

(a) zabezpečuje, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb usadení na území 
určujúceho členského štátu dodržiavali 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;
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stanovené v článku 15;

Or. en

Odôvodnenie

Výstižnejšia formulácia spájajúca kvalifikovaných a nekvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 237
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 238
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) poskytovatelia dôveryhodných služieb 
usadení na území určujúceho členského 
štátu dodržiavali požiadavky stanovené v 
tomto nariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Jürgen Creutzmann

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

(b) vykonávanie dohľadu nad 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území určujúceho členského štátu a nad 
kvalifikovanými dôveryhodnými službami, 
ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby 
oni i kvalifikované dôveryhodné služby, 
ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spojené s predchádzajúcim písmenom. Nadbytočné.

Pozmeňujúci návrh 240
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávanie dohľadu nad 
kvalifikovanými poskytovateľmi
dôveryhodných služieb usadenými na 
území určujúceho členského štátu a nad 
kvalifikovanými dôveryhodnými službami, 
ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby 
oni i kvalifikované dôveryhodné služby, 
ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

(b) kvalifikované služby, ktoré poskytujú 
kvalifikovaní poskytovatelia
dôveryhodných služieb, spĺňali požiadavky 
stanovené v tomto nariadení; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávanie dohľadu nad (b) vykonávanie dohľadu nad 
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kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území určujúceho členského štátu a nad 
kvalifikovanými dôveryhodnými službami, 
ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby 
oni i kvalifikované dôveryhodné služby, 
ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území určujúceho členského štátu 
(určujúcich členských štátov) a nad 
kvalifikovanými dôveryhodnými službami, 
ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby 
oni i kvalifikované dôveryhodné služby, 
ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 242
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávanie dohľadu nad 
kvalifikovanými poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými na 
území určujúceho členského štátu a nad 
kvalifikovanými dôveryhodnými službami, 
ktoré poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby 
oni i kvalifikované dôveryhodné služby, 
ktoré poskytujú, spĺňali uplatniteľné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

(b) vykonávanie dohľadu nad 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými na území určujúceho členského 
štátu a nad dôveryhodnými službami, ktoré 
poskytujú, s cieľom zabezpečiť, aby oni i 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, 
spĺňali uplatniteľné požiadavky stanovené 
v tomto nariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) v príslušnom prípade podľa článku 
10 poskytovatelia dôveryhodných služieb 
usadení v tretích krajinách a dôveryhodné 
služby, ktoré poskytujú, spĺňali príslušné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 244
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Spresnenie príslušného obdobia uchovávania.

Pozmeňujúci návrh 246
Sajjad Karim
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Aby sa zabezpečilo trvanie služby, 
orgán dohľadu môže prijať opatrenia 
týkajúce sa plánov ukončenia 
v prípadoch, keď kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb 
ukončia svoju činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý orgán dohľadu Komisii a 
členským štátom predloží výročnú správu 
o činnostiach dohľadu za posledný
kalendárny rok do konca prvého štvrťroka 
nasledujúceho roka. Táto správa obsahuje 
aspoň:

3. Každý orgán dohľadu predloží Komisii a 
členským štátom každý rok do 31. marca
správu o činnosti za predchádzajúci
kalendárny rok, spolu so súhrnom 
oznámení o narušení prijatých od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
v súlade s článkom 15 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý orgán dohľadu Komisii a 
členským štátom predloží výročnú správu 
o činnostiach dohľadu za posledný 
kalendárny rok do konca prvého štvrťroka 
nasledujúceho roka. Táto správa obsahuje 
aspoň:

3. Každý orgán dohľadu zverejní výročnú 
správu o činnostiach dohľadu za posledný 
kalendárny rok do konca prvého štvrťroka 
nasledujúceho roka. Táto správa obsahuje 
aspoň:
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Or. en

Odôvodnenie

Väčšia transparentnosť zvýši pravdepodobnosť nápravy technických chýb a odhalenia 
nezabezpečených technológií používaných na autentifikáciu alebo identifikáciu. Pre hlavný 
orgán dohľadu, ktorý má tak či tak za úlohu prijímať množstvo oznámení, nie je problémom 
sprístupniť ich verejnosti výskumníkom a zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh 249
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) informácie o jeho činnostiach 
dohľadu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zhrnutie oznámení o narušení 
prijatých od poskytovateľov 
dôveryhodných služieb v súlade s článkom 
15 ods. 2;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zhrnutie oznámení o narušení prijatých
od poskytovateľov dôveryhodných služieb 
v súlade s článkom 15 ods. 2;

(b) všetky oznámenia o narušení prijaté od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb v 
súlade s článkom 15 ods. 2;
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Or. en

Odôvodnenie

Väčšia transparentnosť zvýši pravdepodobnosť nápravy technických chýb a odhalenia 
nezabezpečených technológií používaných na autentifikáciu alebo identifikáciu. Pre hlavný 
orgán dohľadu, ktorý má tak či tak za úlohu prijímať množstvo oznámení, nie je problémom
sprístupniť ich verejnosti výskumníkom a zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh 252
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by mal orgán dohľadu investovať značné zdroje do zhromažďovania 
informácií o trhu.

Pozmeňujúci návrh 254
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia výročnú správu uvedenú v 
odseku 3 sprístupní členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčené s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh 256
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Členské štáty zverejnia názvy a adresy 
svojich určených orgánov dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšia transparentnosť zvýši pravdepodobnosť nápravy technických chýb a odhalenia 
nezabezpečených technológií používaných na autentifikáciu alebo identifikáciu. Pre hlavný 
orgán dohľadu, ktorý má tak či tak za úlohu prijímať množstvo oznámení, nie je problémom 
sprístupniť ich verejnosti výskumníkom a zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh 258
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Orgán dohľadu môže byť zodpovedný len za monitorovanie výkonu poskytovateľa služieb 
a poskytovania služby podľa kritérií a požiadaviek stanovených v tomto nariadení. Nemôže 
zaručiť, aby poskytovateľ služieb tieto kritériá splnil. Za to je zodpovedný poskytovateľ 
služieb.  Potrebujeme jednoznačne oddeliť úlohu a zodpovednosť orgánu dohľadu od 
zodpovednosti poskytovateľa služieb. Nemali by sme si ich zamieňať, ani ich spájať.
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Pozmeňujúci návrh 259
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Slovo „okolnosti“ je nejasné a nadbytočné.

Pozmeňujúci návrh 260
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Orgány dohľadu spolupracujú s cieľom 
výmeny osvedčených postupov. Orgán 
dohľadu poskytne na základe žiadosti 
prijatej od iného orgánu dohľadu tomuto 
orgánu dohľadu pomoc, aby mohli svoje
činnosti vykonávať vo vzájomnom súlade.
Orgány dohľadu spolupracujú aj 
v prípade žiadosti vydanej podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky 
akreditácie a dohľadu nad trhom v 
súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh1. 
Vzájomná pomoc môže navyše zahŕňať aj
žiadosti o informácie a opatrenia dohľadu 
súvisiace so správami o posudzovaní 
zhody, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 
a 17 tohto nariadenia.
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______________
1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Orgány dohľadu spolupracujú s cieľom 
výmeny osvedčených postupov. Na 
základe odôvodnenej žiadosti si poskytujú 
vzájomnú pomoc s cieľom dosiahnuť súlad 
svojich činností. Žiadosti o pomoc môžu
zahŕňať najmä žiadosti o informácie a 
opatrenia dohľadu, ako sú žiadosti o 
vykonanie inšpekcií súvisiacich s auditmi 
zhody, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 a 
17.

Or. en

Odôvodnenie

Výstižnejšia formulácia a vymedzenie pomoci s cieľom dosiahnuť, aby orgány dohľadu mohli 
žiadať o pomoc len v odôvodnených prípadoch.

Pozmeňujúci návrh 262
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Ak je dozornému orgánu adresovaná 
žiadosť o pomoc, môže jej odmietnuť 
vyhovieť na základe ktorejkoľvek z týchto 
podmienok:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 263
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Orgán dohľadu môže žiadosť o pomoc
zamietnuť, pokiaľ:

Or. en

Odôvodnenie

Ide o výstižnejšiu formuláciu.

Pozmeňujúci návrh 264
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) nie je nekompetentný na vybavenie tejto 
žiadosti; alebo

(a) orgán dohľadu nie je kompetentný
poskytnúť požadovanú pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) nie je nekompetentný na vybavenie 
tejto žiadosti; alebo

(a) nemá požadovanú odbornosť na 
vybavenie tejto žiadosti; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Z článku 13 je jasné, že orgán dohľadu získal právomoci, ktoré potrebuje na vykonávanie 
svojej činnosti. Komisia zrejme chcela poukázať na jeho odbornosť.
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Pozmeňujúci návrh 266
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) požadovaná pomoc nie je primeraná 
štandardným činnostiam dohľadu, ktoré 
orgán dohľad vykonáva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vyhovenie žiadosti by nebolo 
zlučiteľné s týmto nariadením.

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

Or. en

Odôvodnenie

Je jasné, že orgán dohľadu by nevykonával opatrenia v rozpore s týmto nariadením. Mohli by 
sa však vyskytnúť žiadosti nad rámec úloh stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 268
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vyhovenie žiadosti by nebolo
zlučiteľné s týmto nariadením.

(b) by požadovaná pomoc nebola 
zlučiteľná s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Sajjad Karim
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak je to vhodné, orgány dohľadu môžu 
vykonávať spoločné činnosti v oblasti 
dohľadu.

Or. en
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Odôvodnenie

Výraz „vyšetrovanie“ je úzko spojený s orgánmi presadzovania práva. Navyše, výraz 
„spoločné činnosti“ už sám osebe naznačuje, že sú zapojení zamestnanci oboch orgánov 
dohľadu, a preto je nadbytočný.

Pozmeňujúci návrh 271
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zmysel tohto odseku nie je úplne jasný. Ak členský štát umožní preniesť právomoci na verejné 
orgány iných členských štátov, nie je na to potrebný právny základ EÚ. AK však na to má 
niektorý členský štát právomoci, má prirodzene aj právomoci stanoviť osobitné podmienky a 
postupy. S ohľadom na chýbajúcu pridanú hodnotu a na zásadu subsidiarity by sa tento odsek 
mal vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 272
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok si bezpodmienečne nevyžaduje vykonávací akt, keďže úlohy orgánov dohľadu sú 
jednoznačne stanovené.

Pozmeňujúci návrh 273
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Inšpekcie umožňuje už nariadenie o akreditácii a dohľade nad trhom (765/2008), takže ak by 
sa na tomto mieste uviedli odkazy na inšpekcie, bolo by to mätúce a zvyšovalo by sa tým riziko 
i) zbytočnej duplicity a ii)zavedenia požiadavky, ktorá by bola ešte zaväzujúcejšia a 
nákladnejšia ako je požiadavka, ktorá bola už dohodnutá a ktorá sa už uplatňuje v členských 
štátoch.

Pozmeňujúci návrh 274
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
vrátane kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb usadení na území 
Únie vykonávajú vhodné technické a 
organizačné opatrenia v rámci riadenia 
rizík ohrozujúcich bezpečnosť 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. 
So zreteľom na najnovšie technológie tieto 
opatrenia musia zabezpečiť úroveň 
bezpečnosti primeranú stupňu rizika. 
Vykonajú opatrenia s cieľom prevencie a 
minimalizácie vplyvu bezpečnostných 
incidentov a informovania
zainteresovaných strán, vrátane 
signatárov a závislých strán, o všetkých 
narušeniach bezpečnosti, ktoré by sa ich 
mohli týkať. Poskytovatelia 
dôveryhodných služieb musia tiež na 
vlastné náklady prijať vhodné a okamžité 
opatrenia na nápravu akýchkoľvek 
nových, nepredvídaných bezpečnostných 
rizík a obnoviť bežnú úroveň bezpečnosti 
služby.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka odstránenia bezpečnostných rizík a obnovenia bežnej úrovne bezpečnosti je 
prevzatá z odôvodnenia 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 
2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií. Po odstránení zmienky o „uznávanom nezávislom subjekte“ je 
jasnejšie, aké nároky sa kladú na tento nezávislý orgán. Pozri aj pozmeňovací návrh k článku 
16 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 275
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
riadia riziká ohrozujúce bezpečnosť 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú,
v súlade s najlepšími aktuálnymi postupmi 
a normami v odvetví. So zreteľom na 
najnovší vývoj technológií musia 
ktorékoľvek z týchto opatrení zabezpečiť 
úroveň bezpečnosti úmernú stupňu rizika. 
Vykonajú najmä opatrenia prevencie a 
minimalizácie vplyvu bezpečnostných 
incidentov a zainteresovaným stranám 
oznámia nepriaznivé účinky prípadných 
incidentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Zmienka o vývoji technológií sa zdá byť vhodnejšia a lepšie vystihuje prebiehajúci proces 
prispôsobovania sa novým technológiám. Výraz „najnovšie technológie“ by sa mohol chybne 
vyložiť ako „najlepšie dostupné technológie“, čo by znamenalo vypustenie nákladov ako 
jedného z faktorov a na poskytovateľov by sa preniesla neúmerná záťaž, čo zrejme nie je 
cieľom príslušného ustanovenia. Napokon, ohlasovať by sa mali len závažné incidenty, aby sa 
predišlo neúmernej záťaži a nadmernému množstvu informácií pre používateľov.

Pozmeňujúci návrh 277
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
ktorí sú usadení na území Únie alebo 
poskytujú služby podľa článku 10 tohto 
nariadenia, prijímajú vhodné technické a 
organizačné opatrenia s cieľom riadiť 
riziká ohrozujúce bezpečnosť a stabilitu
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. 
So zreteľom na najnovšie technológie tieto 
opatrenia musia zabezpečiť úroveň 
bezpečnosti primeranú stupňu rizika. 
Vykonajú najmä opatrenia prevencie a 
minimalizácie vplyvu bezpečnostných 
incidentov a zainteresovaným stranám 
oznámia nepriaznivé účinky prípadných
incidentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, poskytovatelia dôveryhodných služieb 
predložia orgánu dohľadu správu 
o posúdení zhody vypracovanú orgánom 
posudzovania zhody s cieľom potvrdiť 
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cieľom potvrdiť vykonanie primeraných 
bezpečnostných opatrení.

vykonanie primeraných bezpečnostných 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb bezodkladne a najneskôr do 6 
mesiacov od začatia svojej činnosti 
predloží orgánu dohľadu správu z auditu 
zhody, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 
subjekt, s cieľom potvrdiť vykonanie 
primeraných bezpečnostných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

S ohľadom na spoľahlivosť a bezpečnostné požiadavky dôveryhodných služieb by sa vždy mal 
vykonať povinný audit.

Pozmeňujúci návrh 280
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb zverejní správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal nezávislý subjekt 
s preukázanou spôsobilosťou vykonávať 
audit, s cieľom potvrdiť vykonanie 
primeraných bezpečnostných opatrení.

Or. en

(Pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 15 ods. 1 pododsek 1.)
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Odôvodnenie

Požiadavka odstránenia bezpečnostných rizík a obnovenia bežnej úrovne bezpečnosti je 
prevzatá z odôvodnenia 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 
2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií. Po odstránení zmienky o „uznávanom nezávislom subjekte“ je 
jasnejšie, aké nároky sa kladú na tento nezávislý orgán. Pozri aj pozmeňujúci návrh k článku 
16 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 281
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb predloží orgánu dohľadu správu z 
bezpečnostného auditu, ktorý vykonal 
uznávaný nezávislý subjekt, s cieľom 
potvrdiť vykonanie primeraných 
bezpečnostných opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade narušenia bezpečnosti siete 
poskytovateľ dôveryhodných služieb musí 
informovať signatárov aj závislé strany 
o takomto narušení a ak je riziko mimo 
rozsahu platnosti opatrení, ktoré má 
uskutočniť poskytovateľ služby, o 
akýchkoľvek možných nápravných 
prostriedkoch vrátane údajov o 
predpokladaných vyvolaných nákladoch.
Poskytovatelia dôveryhodných služieb do 
24 hodín príslušnému orgánu dohľadu, 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre 
bezpečnosť informácií a v prípade, že 
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incident sa týka osobných údajov, 
orgánom na ochranu údajov oznámia 
každé narušenie bezpečnosti alebo stratu 
neporušenosti s vplyvom na poskytovanú 
dôveryhodnú službu a osobné údaje 
uchovávané v rámci nej. Oznamujú nielen 
prípady narušenia bezpečnosti vo svojich 
vlastných systémoch, ale aj každé 
narušenie bezpečnosti, ktoré spozorujú v 
systéme iného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu narušenie bezpečnosti a povinnosti poskytovateľa dôveryhodných služieb 
sú prevzaté z článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 
2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií. Navyše sa tu dopĺňa vysvetlenie, že narušenia bezpečnosti 
týkajúce sa osobných údajov sa oznamujú orgánom na ochranu údajov v príslušných 
členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 283
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
orgánu dohľadu a vo vhodných prípadoch 
ďalším príslušným orgánom, ako sú
príslušný vnútroštátny orgán pre 
bezpečnosť informácií alebo orgán na 
ochranu údajov, oznámia každé narušenie 
bezpečnosti alebo stratu neporušenosti s 
významným vplyvom na poskytovanú 
dôveryhodnú službu a osobné údaje 
uchovávané v rámci nej bezodkladne po 
ich zistení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch nie je potrebné informovať všetky uvedené orgány. Presný časový 
limit sa nezdá byť vhodný a nefiguruje ani v návrhu smernice o bezpečnosti sietí a informácií, 
ktorý predložila Komisia. Zbytočné sú aj zmienky o osobných údajoch, keďže tieto oznámenia 
o narušení upravuje navrhované všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Odchylné alebo 
prekrývajúce sa pravidlá by mohli vyvolať zmätok a právnu neistotu v súvislosti 
s povinnosťami poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh 285
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
bezodkladne a, ak je to možné, do 24 hodín 
po zistení narušenia a jeho potvrdení
príslušnému orgánu dohľadu, príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu pre bezpečnosť 
informácií a ďalším relevantným tretím 
stranám, ako sú orgány na ochranu údajov, 
oznámia každé narušenie bezpečnosti alebo 
stratu neporušenosti s významným 
vplyvom na poskytovanú dôveryhodnú 
službu a osobné údaje uchovávané v rámci 
nej.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Dotknutý orgán dohľadu môže
informovať aj verejnosť, alebo požiadať o 

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

poskytovateľa dôveryhodných služieb. 
Informácia sa zvyčajne zverejňuje hneď, 
ako je to racionálne možné, poskytovateľ 
dôveryhodných služieb však môže 
požiadať o odklad, aby sa mohli napraviť 
nedostatky. Ak to orgán dohľadu umožní, 
odklad sa môže udeliť maximálne na 45 
dní a poskytovateľ dôveryhodných služieb 
musí súhlasiť s tým, že všetky závislé 
strany bez ohľadu na to, v ktorej časti 
sveta sa nachádzajú, odškodní za straty 
priamo vyplývajúce z odkladu oznámenia.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšia transparentnosť zvýši pravdepodobnosť nápravy technických chýb a odhalenia 
nezabezpečených technológií používaných na autentifikáciu alebo identifikáciu. Pre hlavný 
orgán dohľadu, ktorý má tak či tak za úlohu prijímať množstvo oznámení, nie je problémom 
sprístupniť ich verejnosti výskumníkom a zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh 289
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Hoci konečné rozhodnutie o informovaní verejnosti prináleží verejnému orgánu, mala by sa 
uskutočniť konzultácia s poskytovateľom služieb, ktorý môže lepšie dokázať zhodnotiť dosah 
narušenia na používateľov a dôsledky z hľadiska vyšetrovania incidentu/jeho nápravy.

Pozmeňujúci návrh 290
Sajjad Karim



AM\936276SK.doc 125/157 PE510.784v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu agentúre ENISA a 
Komisii každoročne poskytuje zhrnutie 
oznámení o narušení, ktoré prijal od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu agentúre ENISA a 
Komisii každoročne poskytuje zhrnutie 
oznámení o narušení, ktoré prijal od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.

3. Orgán dohľadu Európskej agentúre pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)
a Komisii každoročne poskytuje zhrnutie 
oznámení o narušení, ktoré prijal od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Or. fr

Odôvodnenie

Redakčná zmena s cieľom vyhnúť sa používaniu skratiek.
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Pozmeňujúci návrh 293
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má 
príslušný orgán dohľadu právomoc 
vydávať záväzné pokyny pre 
poskytovateľov dôveryhodných služieb. 
Orgán dohľadu by mal koordinovať tieto 
záväzné pokyny s ďalšími príslušnými 
regulačnými orgánmi, ktoré dohliadajú 
na činnosti poskytovateľa dôveryhodných 
služieb iné ako poskytovanie 
dôveryhodných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má 
orgán dohľadu právomoc požadovať od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb, 
aby prijali potrebné kroky na splnenie 
týchto požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia dôvery v systém je dôležité, aby sa aj orgány dohľadu zodpovedali za 
odporúčania, ktoré vydávajú poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 296
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sa ustanovenia tohto článku 
nedajú dostatočne vykonávať 
v konkrétnom technologickom kontexte, 
Komisia alebo každá ďalšia 
zainteresovaná strana môže požiadať 
o objasnenie prostredníctvom 
mechanizmu prijímania technologických 
požiadaviek, stanoveného v kapitole III.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktoré zákonodarné orgány výslovne nezahrnuli do nariadenia, majú 



PE510.784v01-00 128/157 AM\936276SK.doc

SK

pravdepodobne technický ráz. Ak zákonodarné orgány zmenia právne predpisy po ich prijatí, 
spôsobí to právnu neistotu. Mechanizmus stanovený v kapitole 3a (nová) zabezpečuje, aby sa 
technické rozhodnutia prijímali na technickej úrovni v rámci fóra, na ktorom sa môže 
inkluzívnym spôsobom zúčastňovať široká škála záujmových strán, a zároveň zaisťuje 
nedotknuteľnosť politickej integrity legislatívneho spisu.

Pozmeňujúci návrh 298
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na mechanizmus stanovený v kapitole 3a (nová) to už nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 299
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčené s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 300
Sajjad Karim
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať ďalšie 
podrobnosti opatrení uvedených 
v odseku 1 a formáty a postupy (vrátane 
lehôt) uplatniteľné na účel odseku 2.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na mechanizmus stanovený v kapitole 3a (nová), ktorým sa kodifikácia technických 
požiadaviek zveruje technicky kvalifikovaným osobám v normalizačných inštitúciách, to už nie 
je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 302
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nariadenie zodpovedalo najlepším postupom a normám a žiadny regulačný 
systém/rámec EÚ sa tak nepovažoval za zbytočne zaťažujúci a nákladný na úkor inovácií 
a poskytovania služieb.

Pozmeňujúci návrh 303
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tieto opatrenia by sa mali prijať formou vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 304
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
sa raz ročne podrobia auditu nezávislého 
subjektu s preukázanou spôsobilosťou na 
vykonávanie auditu, aby sa potvrdilo, že 
oni sami, ako aj dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a zverejnia výslednú 
správu z bezpečnostného auditu a postúpia 
ju orgánu dohľadu. V prípade, že 
audítorská správa obsahuje dôverné 
obchodné informácie, orgán dohľadu 
môže odložiť zverejnenie citlivých pasáží, 
avšak najviac o jeden rok.

Or. en

Odôvodnenie

Po odstránení zmienky o „uznávanom nezávislom subjekte“ je jasnejšie, aké nároky sa kladú 
na tento nezávislý orgán. Pozri aj pozmeňovací návrh k článku 15 ods. 1. Transparentnosť 
auditov umožní širšej komunite výskumníkov v oblasti bezpečnosti zaistiť najvyššiu mieru 
zodpovednosti a bezpečnosti poskytovaných služieb.

Pozmeňujúci návrh 305
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa každé dva roky 
a po vykonaní podstatných 
technologických či organizačných zmien
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako 
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené 
v tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z auditu zhody.

Or. en
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Odôvodnenie

Správa by sa nemala venovať len bezpečnostným požiadavkám, ale všetkým požiadavkám, 
ktoré kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb vyplývajú z tohto nariadenia. 
Okrem toho by vzhľadom na súvisiacu administratívnu a finančnú záťaž malo byť postačujúce 
a úmerné predkladať správu každé dva roky V prípade podstatných zmien by sa však mal 
vykonať audit, aby sa zabezpečilo, že tieto zmeny nemajú vplyv na dodržiavanie požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 306
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne 
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako 
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z 
bezpečnostného auditu. Ak po troch 
rokoch existencie ročné audítorské správy 
neobsahujú námietky, audity uvedené 
v tomto odseku sa vykonávajú iba každé 
dva roky.

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh na vykonávanie auditov s dlhšími časovými odstupmi má za cieľ znížiť náklady 
kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 307
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne

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

vlastné náklady podrobia auditu orgánu 
posudzovania zhody, aby sa potvrdilo, že 
oni sami, ako aj kvalifikované 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, 
spĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení, a orgánu dohľadu predložia 
výslednú správu o posúdení zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať 
audit kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb s cieľom potvrdiť, 
že oni sami, ako aj kvalifikované 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, 
spĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení. Ak sa zdá, že došlo k porušeniu 
pravidiel ochrany osobných údajov 
stanovených v smernici 95/46/ES, orgán 
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oznámi výsledky svojich auditov v prípade, 
že sa zdá, že došlo k porušeniu pravidiel 
ochrany osobných údajov.

dohľadu oznámi orgánom na ochranu 
údajov výsledky svojich auditov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že tieto audity sa nemôžu vykonávať svojvoľne, ale mali by vychádzať 
z odôvodnených domnienok o nedodržiavaní pravidiel. Výraz „na žiadosť Komisie“ sa 
vypustil, pretože orgány dohľadu dokážu lepšie posúdiť potrebu takéhoto auditu.

Pozmeňujúci návrh 311
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
orgán dohľadu môže kedykoľvek vykonať 

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

audit poskytovateľov dôveryhodných 
služieb s cieľom potvrdiť, že oni sami, ako 
aj dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, 
stále spĺňajú podmienky stanovené v tomto 
nariadení, buď z vlastnej iniciatívy, alebo v 
reakcii na žiadosť Komisie. Poskytovateľ 
dôveryhodných služieb oznámi orgánom 
na ochranu údajov výsledky svojich 
auditov v prípade, že sa zdá, že došlo k 
porušeniu pravidiel ochrany osobných 
údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na oznámenia o narušení sa tak zosúlaďujú s nariadením o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 312
Sajjad Karim

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Orgán dohľadu má právomoc požadovať 
od kvalifikovaných poskytovateľov
dôveryhodných služieb, aby napravili
akékoľvek nedodržanie požiadaviek 
uvedené v správe o posudzovaní zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Podľa pôvodného znenia by mal orgán dohľadu právomoc vydávať záväzné pokyny iba na 
základe bezpečnostného auditu. Nie je jasné, prečo by sa tieto právomoci mali obmedzovať 
iba na tento zdroj informácií.

Pozmeňujúci návrh 314
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia dôvery v systém je dôležité, aby sa aj orgány dohľadu zodpovedali za 
odporúčania, ktoré vydávajú poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 315
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu č. 22.

Pozmeňujúci návrh 316
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 317
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o špecifikovanie podmienok 
uznania nezávislého subjektu 
vykonávajúceho audit uvedený v odseku 1 
tohto článku, článku 15 ods. 1 a článku 
17 ods. 1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické požiadavky, ktoré už boli kodifikované v predchádzajúcich častiach tohto článku, 
sú z politického hľadiska dostatočne jasné nato, aby sa dali realizovať.
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Pozmeňujúci návrh 318
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické požiadavky, ktoré už boli kodifikované v predchádzajúcich častiach tohto 
pozmeneného článku, sú z politického hľadiska dostatočne jasné nato, aby sa dali realizovať.

Pozmeňujúci návrh 319
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 vypúšťa sa
Začatie kvalifikovanej dôveryhodnej 
služby
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb orgánu dohľadu 
oznámia svoj úmysel začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu a 
predložia mu správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 
subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu potom, keď orgánu dohľadu 
predložili oznámenie a správu z 
bezpečnostného auditu.
2. Po predložení príslušných dokumentov 
orgánu dohľadu podľa odseku 1 sa 
kvalifikovaní poskytovatelia služieb 
zaradia do zoznamov dôveryhodných 
informácií uvedených v článku 18, v 
ktorých sa zaznamená predloženie 
oznámenia.

3. Orgán dohľadu overí súlad 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré ponúka, s 
požiadavkami nariadenia.
Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný 
štatút kvalifikovaných poskytovateľov 
služieb a kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom 
uzavretí overenia, najneskôr do jedného 
mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade 
s odsekom 1.
Ak sa overovanie neukončí do jedného 
mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb a oznámi mu 
dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa 
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overovanie ukončí.
4. Kvalifikovanú dôveryhodnú službu, 
ktorá bola predmetom oznámenia 
uvedeného v odseku 1, príslušný subjekt 
verejného sektora nemôže odmietnuť pri 
plnení administratívneho postupu alebo 
formality preto, že sa nenachádza v 
zoznamoch uvedených v odseku 3.
5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti, 
formáty a postupy na účel odsekov 1, 2 a 
3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok už nie je potrebný, pretože všeobecná zodpovednosť a záväzky poskytovateľov 
dôveryhodných služieb sú v súčasnosti vymedzené tak, že poskytovatelia služieb, ktorí 
potrebujú dôveryhodné služby, majú možnosť posúdiť mieru bezpečnosti a vybrať si službu, 
ktorá najviac zodpovedá ich potrebám.

Pozmeňujúci návrh 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak poskytovatelia dôveryhodných majú 
v úmysle začať poskytovať kvalifikované 
dôveryhodné služby, predložia orgánu 
dohľadu oznámenie o svojom úmysle 
spolu so správou o posúdení zhody, ktorú
vypracoval uznávaný nezávislý subjekt, 
ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 322
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozitívny výsledok overovacieho procesu by mal byť predpokladom poskytovania 
kvalifikovanej dôveryhodnej služby.

Pozmeňujúci návrh 323
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

predložili správu z bezpečnostného auditu, 
a iba po získaní kvalifikovaného štatútu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Po predložení príslušných dokumentov 
podľa odseku 1 orgán dohľadu overí, či 
poskytovateľ dôveryhodných služieb
a dôveryhodné služby, ktoré bude 
poskytovať, spĺňajú požiadavky tohto 
nariadenia. Ak sa overovacím procesom 
potvrdí zhoda s požiadavkami, orgán 
dohľadu mu udelí štatút kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb 
a tento kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb môže začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu.

Or. en

Odôvodnenie

Pozitívny výsledok overovacieho procesu by mal byť predpokladom poskytovania 
kvalifikovanej dôveryhodnej služby.

Pozmeňujúci návrh 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Orgán dohľadu má na požiadanie 
prístup k technickému a organizačnému 
plánu, riadiacemu plánu na zabezpečenie 
kontinuity, dokumentom o politike služieb
alebo akýmkoľvek iným dokumentom, na 
ktoré sa odvoláva správa o posudzovaní 
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oznámenia. zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek sa zlúčil s odsekmi 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Orgán dohľadu overí súlad poskytovateľa 
dôveryhodnej služby a dôveryhodných 
služieb, ktoré ponúka, s požiadavkami 
tohto nariadenia, najmä s požiadavkami 
stanovenými pre kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.
Ak orgán dohľadu dospeje k záveru, že 
poskytovateľ dôveryhodnej služby 
a dôveryhodné služby, ktoré ponúka, 
spĺňajú dané požiadavky, orgán zhody 
udelí poskytovateľom dôveryhodnej 
služby a dôveryhodným službám, ktoré 
poskytujú, kvalifikovaný štatút a 
zaznamená ho do zoznamov 
dôveryhodných informácií uvedených v 
článku 18 najneskôr dva mesiace po 
oznámení v súlade s odsekom 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Keďže overovací proces môže trvať až tri mesiace, lehota na zverejnenie by mala byť 
relatívne krátka.

Pozmeňujúci návrh 331
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak sa overovanie neukončí do jedného 
mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb a oznámi mu 
dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa 
overovanie ukončí.   Ak poskytovateľ 
dôveryhodných služieb predložil príslušné 
dokumenty, overovanie sa uzavrie do 
maximálne deviatich mesiacov odo dňa 
oznámenia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 332
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Keďže overovanie je predpokladom začatia poskytovania služieb, orgán dohľadu by naň mal 
mať stanovenú lehotu.

Pozmeňujúci návrh 333
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Overenie je predpokladom poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 334
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 336
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 337
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Zoznamy dôveryhodných informácií
1. Každý členský štát vytvorí, vedie a 
zverejňuje zoznamy dôveryhodných 
informácií s informáciami týkajúcimi sa 
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, pre ktorých je 
kompetentný, spolu s informáciami 
týkajúcimi sa kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.
2. Členské štáty bezpečne vytvoria, vedú a 
zverejnia elektronicky podpísané alebo 
zapečatené zoznamy dôveryhodných 
informácií stanovené v odseku 1 formou 
vhodnou na automatizované spracovanie.
3. Členské štáty Komisii bez zbytočného 
meškania oznámia informácie o subjekte 
zodpovednom za vytvorenie, vedenie a 
zverejnenie vnútroštátnych zoznamov 
dôveryhodných informácií, ako aj údaje o
tom, kde sa tieto zoznamy zverejnia, o 
certifikáte použitom na podpísanie alebo 
zapečatenie zoznamov dôveryhodných 
informácií a o všetkých ich zmenách.
4. Komisia prostredníctvom bezpečného 
kanálu sprístupní verejnosti informácie 
uvedené v odseku 3 v elektronicky 
podpísanej alebo zapečatenej forme 
vhodnej na automatizované spracovanie.
5. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38 
týkajúce sa vymedzenia informácií 
uvedených v odseku 1.
6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať technické 
špecifikácie a formáty zoznamov 
dôveryhodných informácií na účely 
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odsekov 1 až 4. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok už nie je potrebný, pretože všeobecná zodpovednosť a záväzky poskytovateľov 
dôveryhodných služieb sú v súčasnosti vymedzené tak, že poskytovatelia služieb, ktorí 
potrebujú dôveryhodné služby, majú možnosť posúdiť mieru bezpečnosti a vybrať si službu, 
ktorá najviac zodpovedá ich potrebám.

Pozmeňujúci návrh 338
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Toto vysvetlenie je potrebné, aby sa zabezpečilo, že aplikácie dokážu spracúvať samotné 
certifikáty, čo je v praxi nevyhnutné na účely potvrdzovania.

Pozmeňujúci návrh 339
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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uvedených v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Nezdá sa, že by bol delegovaný akt potrebný. Preto sa zahŕňa do vykonávacieho aktu v odseku 
6.

Pozmeňujúci návrh 340
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] Článok sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok už nie je potrebný, pretože všeobecná zodpovednosť a záväzky poskytovateľov 
dôveryhodných služieb sú v súčasnosti vymedzené tak, že poskytovatelia služieb, ktorí 
potrebujú dôveryhodné služby, majú možnosť posúdiť mieru bezpečnosti a vybrať si službu, 
ktorá najviac zodpovedá ich potrebám.
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Pozmeňujúci návrh 342
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci návrh 343
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) prijímajú náležité preventívne 
opatrenia vzhľadom na svoju 
zodpovednosť za škodu podľa tohto 
nariadenia, a to najmä udržiavaním 
dostatočných finančných zdrojov alebo 
uzavretím poistenia zodpovednosti za 
škodu;

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodné znenie vyvolávalo dojem, že prenáša zodpovednosť na poskytovateľa služieb, zatiaľ 
čo by malo stanoviť iba povinný charakter preventívnych opatrení.
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Pozmeňujúci návrh 344
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) pred uzavretím zmluvného vzťahu 
jasne a transparentne informujú každú 
osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú 
dôveryhodnú službu, o presných 
podmienkach využívania tejto služby, ako 
aj o obmedzeniach zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Hoci výraz „dôveryhodné“ môže budiť dojem vyššej úrovne, systém musí tak či tak spĺňať 
požiadavky tohto odseku. Nie je jasné, či výraz „dôveryhodné“ sám osebe predstavuje 
dodatočnú požiadavku. Treba objasniť, že oprávnené pozmenenia by mali byť možné.

Pozmeňujúci návrh 346
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) používajú dôveryhodné systémy na 
ukladanie im poskytnutých údajov v 

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

Or. en

Odôvodnenie

Hoci výraz „dôveryhodné“ môže budiť dojem vyššej úrovne, systém musí tak či tak spĺňať 
požiadavky tohto odseku. Nie je jasné, či výraz „dôveryhodné“ sám osebe predstavuje 
dodatočnú požiadavku.

Pozmeňujúci návrh 347
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— boli verejne dostupné a vyhľadateľné 
iba v prípadoch, keď to vnútroštátne 
právne predpisy alebo právne predpisy 
Únie umožňujú, alebo po získaní súhlasu 
osoby, ktorej boli údaje vystavené,

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že podľa existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych 
predpisov EÚ možno požadovať alebo umožniť zverejnenie.

Pozmeňujúci návrh 348
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(g) bez ohľadu na to, či kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb
skončil s poskytovaním kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, zaznamenávajú 
počas vhodného obdobia všetky relevantné 
informácie týkajúce sa údajov vydaných a 
prijatých kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, najmä na účel 
poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. 
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Toto zaznamenávanie sa môže realizovať 
elektronicky;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 349
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – bod ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia)  odmietajú poskytnúť služby v prípade 
činností, o ktorých vedia, že sú 
nezákonné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 350
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo presne sa myslí výrazmi „efektívny“ a „spoľahlivý“. Spoľahlivosť už vyplýva 
z formulácie, že „informácie sa poskytujú kedykoľvek“. Navyše na rozdiel od služieb 
verejného sektora nemôžu byť riešenia v súkromnom sektore vždy bezplatné. Strany 
využívajúce tieto služby by mali mať možnosť zvoliť si svoj základný obchodný model.

Pozmeňujúci návrh 352
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre dôveryhodné systémy a 
produkty. Komisia zabezpečí, aby sa pri 
vymedzovaní noriem, ktoré sa majú 
použiť na účely tohto nariadenia, náležite 
zvážili príspevky zainteresovaných strán, 
podľa možnosti vo forme posúdenia 
vplyvu. Súlad s požiadavkami stanovenými 
v článku 19 sa predpokladá vtedy, ak 
dôveryhodné systémy a produkty spĺňajú 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
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Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava je relevantná pre každý článok tohto textu, v ktorom sa hovorí o používaní 
noriem.

Pozmeňujúci návrh 353
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné
čísla noriem pre systémy a produkty, 
v prípade ktorých sa predpokladá súlad s 
požiadavkami stanovenými v článku 19. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom by malo byť vypracovanie noriem, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. Nie je jasné, či výraz „dôveryhodné“ sám osebe predstavuje dodatočnú 
požiadavku. Z právneho hľadiska nie je rozdiel medzi systémom, ktorý spĺňa požiadavku X, 
a dôveryhodným systémom, ktorý spĺňa požiadavku X. Naopak normy pre „dôveryhodné“ 
systémy môžu vyvolávať klamný dojem, že iné systémy, ktoré spĺňajú rovnaké požiadavky, ale 
nespĺňajú normu, nie sú dôveryhodné.

Pozmeňujúci návrh 354
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre dôveryhodné systémy a 
produkty. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v článku 19 sa dosiahne 
prostredníctvom súladu dôveryhodných 
systémov a produktov s uvedenými 
normami. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Znenie smernice 1993/93/ES pravdepodobne lepšie zohľadňuje rôzne vnútroštátne požiadavky 
na formu a postupy.


