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Pozmeňujúci návrh 356
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Elektronický podpis má právny účinok 
ekvivalentný s podpisom písaným rukou. 
Najmä falšovaný podpis je neplatný.  
Riziko zisťovania, či je podpis falošný, 
nesie závislá strana.

Or. en

Odôvodnenie

Podpisy sa riešia veľmi odlišnými spôsobmi v právnych poriadkoch jednotlivých štátov. 
Týmto sa však riziko falšovania prenáša nie na spotrebiteľa alebo užívateľa systému, ale na 
subjekt, ktorý poskytuje systém (a preto dokáže lepšie napraviť zlyhania a uistiť sa, že ku 
žiadnym zlyhaniam nedošlo).

Pozmeňujúci návrh 357
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
ktorý má pridruženú kvalifikovanú 
elektronickú časovú pečiatku, má právny 
účinok ekvivalentný s podpisom písaným 
rukou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Predpokladá sa, že kvalifikovaný 
elektronický podpis má právny účinok 
ekvivalentný s podpisom písaným rukou.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na riziká falšovania elektronického podpisu sa tento pozmeňujúci návrh 
preventívne usiluje o dosiahnutie predpokladania ekvivalencie než ekvivalencie. 

Pozmeňujúci návrh 359
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Elektronický podpis má právny účinok 
ekvivalentný s podpisom písaným rukou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa 
uznávajú a akceptujú vo všetkých 
členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na predchádzajúci odsek je právny účinok tohto odseku nejasný.

Pozmeňujúci návrh 361
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikované elektronické podpisy sa 
uznávajú a akceptujú vo všetkých 
členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podpisy sa riešia veľmi odlišnými spôsobmi v právnych poriadkoch jednotlivých štátov. 
Niektoré krajiny majú silné notárske tradície a iné nie. Harmonizácia a predvídateľnosť pre 
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občanov, pokiaľ ide o uznávanie podpisov, bude vyžadovať iné legislatívne zmeny než 
nariadenie o elektronických podpisoch.

Pozmeňujúci návrh 363
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, či uznávanie a akceptovanie sú dva rôzne pojmy a či majú rôzne právne účinky-
„Najmä“ sa vypúšťa, pretože tento a tiež nasledujúci odsek odkazujú na verejné služby. 
Súkromné strany by mali môcť slobodne využívať akúkoľvek úroveň bezpečnosti, na akej sa 
dohodnú.

Pozmeňujúci návrh 364
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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elektronický podpis.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčený s odsekom 7.

Pozmeňujúci návrh 366
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento mechanizmus už nie je potrebný so zmeneným mechanizmom prijímania technických 
požiadaviek v článku 37a (novom).
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Pozmeňujúci návrh 367
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Súlad s úrovňou 
bezpečnosti definovanou v delegovanom 
akte prijatom podľa odseku 6 sa
predpokladá vtedy, ak elektronický podpis 
spĺňa 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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Súlad s úrovňou 
bezpečnosti definovanou v delegovanom 
akte prijatom podľa odseku 6 sa 
predpokladá vtedy, ak elektronický podpis 
spĺňa 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.

7. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov vytvára definície rôznych úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisov 
uvedené v odseku 4 tohto článku a
referenčné čísla noriem pre úrovne 
bezpečnosti elektronických podpisov. 
Súlad s definovanou úrovňou bezpečnosti 
sa predpokladá vtedy, ak elektronický 
podpis spĺňa 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.
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Or. en

Odôvodnenie

Vykonávacie akty sa zdajú byť vhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh 369
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Súlad s úrovňou 
bezpečnosti definovanou v delegovanom 
akte prijatom podľa odseku 6 sa 
predpokladá vtedy, ak elektronický podpis 
spĺňa 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.

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronického podpisu. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s úrovňou bezpečnosti definovanou v 
delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 
sa predpokladá vtedy, ak elektronický 
podpis spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 370
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa
Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov
1. Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov musia spĺňať požiadavky 
stanovené v prílohe I.
2. Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe I.
3. Ak sa po počiatočnej aktivácii zruší 
kvalifikovaný certifikát elektronických 
podpisov, stráca svoju platnosť a jeho 
štatút sa za žiadnych okolností obnovením 
jeho platnosti nezmení na pôvodný.
4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe I.
5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
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.

Or. en

(Pozri tiež zmenené články 9-15 a zmenené články 3-7).

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť prísne technické normy v nariadení EÚ, ako sa deje v prílohe. Už 
existujú dostatočné motivácie na zabezpečenie dôveryhodnosti pre účastníkov trhu, 
a mechanizmy na podnecovanie vytvorenia dôveryhodnosti na základe transparentnosti, 
auditu a zodpovednosti podľa článkov 9-15 a 3-7. 
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Pozmeňujúci návrh 371
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe I.

2. Kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov pre cezhraničné použitie
nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe I.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa umožniť stanovenie ďalších požiadaviek na použitie v členských štátoch, ako 
napríklad atribúty pre určité povolania. členské štáty by však mali upraviť svoje príslušné 
systémy pre cezhraničné transakcie.

Pozmeňujúci návrh 372
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe I.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávací akt sa zdá byť vhodnejší. Preto sa spája s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 373
András Gyürk
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
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 kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe I sa predpokladá vtedy, ak 
kvalifikovaný certifikát elektronických 
podpisov spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 374
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť požiadavky 
stanovené v prílohe I a vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronického podpisu. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe I sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronických podpisov spĺňa 
uvedené normy. Tieto vykonávacie akty sa 
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uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávací akt sa zdá byť vhodnejší. Predchádzajúci odsek bol preto spojený s týmto.

Pozmeňujúci návrh 375
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa
Požiadavky na zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov
1. Zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
musia spĺňať požiadavky stanovené v 
prílohe II.
2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe II sa predpokladá vtedy, ak 
zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť prísne technické normy v nariadení EÚ, ako sa deje v prílohe. Už 
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existujú dostatočné motivácie na zabezpečenie dôveryhodnosti pre účastníkov trhu, 
a mechanizmy na podnecovanie vytvorenia dôveryhodnosti na základe transparentnosti, 
auditu a zodpovednosti podľa článkov 9-15 a 3-7. 

Pozmeňujúci návrh 376
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe II sa predpokladá vtedy, ak 
zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu spĺňa 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.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Komisia zabezpečí, aby sa pri definovaní 
noriem na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe II sa predpokladá vtedy, ak 
zariadenie na vytvorenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 377
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zariadenia na vytvorenie 1. Zariadenia na vytvorenie 
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kvalifikovaného elektronického podpisu 
môžu certifikovať vhodné verejné alebo 
súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili 
procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa 
vykonal v súlade s jednou z noriem pre 
bezpečnostné posúdenie produktov 
informačných technológií, uvedených na 
zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou 
vykonávacích aktov. 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.

kvalifikovaného elektronického podpisu 
môžu certifikovať vhodné verejné alebo 
súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili 
procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý sa 
vykonal v súlade s jednou z noriem pre 
bezpečnostné posúdenie produktov 
informačných technológií, uvedených na 
zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou 
vykonávacích aktov. Komisia zabezpečí, 
aby sa pri definovaní noriem na účely 
tohto nariadenia riadne zohľadnili vstupy 
zúčastnených strán, prednostne v podobe 
hodnotenia vplyvu. 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

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 378
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu 
môžu certifikovať vhodné verejné alebo 
súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili 
procesu vyhodnotenia bezpečnosti, ktorý 
sa vykonal v súlade s jednou z noriem pre 
bezpečnostné posúdenie produktov 
informačných technológií, uvedených na 
zozname, ktorý vytvorí Komisia pomocou 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2. 

1. Zariadenia na vytvorenie elektronického 
podpisu môžu certifikovať vhodné verejné 
alebo súkromné subjekty určené členskými 
štátmi za predpokladu, že sa podrobili 
procesu vyhodnotenia bezpečnosti v súlade 
s jednou z noriem pre bezpečnostné 
posúdenie produktov informačných 
technológií, uvedených na zozname, ktorý 
vytvorí Komisia pomocou vykonávacích 
aktov. 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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Komisia uverejňuje tieto akty v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Jasné. Prečo nie? Vytvorme zoznam.

Pozmeňujúci návrh 379
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 24 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zverejňovanie zoznamu certifikovaných 
zariadení na vytvorenie kvalifikovaného
elektronického podpisu

Zverejňovanie zoznamu certifikovaných 
zariadení na vytvorenie elektronického 
podpisu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty Komisii bez zbytočného 
meškania oznámia informácie o 
zariadeniach na vytvorenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu, 
ktoré certifikovali subjekty uvedené v 
článku 23. Komisii ďalej bez zbytočného 
meškania oznámia informácie o 
zariadeniach na vytvorenie elektronického 
podpisu, ktoré už nie sú certifikované.

1. Členské štáty Komisii bez zbytočného 
meškania oznámia informácie o 
zariadeniach na vytvorenie elektronického 
podpisu, ktoré certifikovali subjekty 
uvedené v článku 23. Komisii ďalej bez 
zbytočného meškania oznámia informácie 
o zariadeniach na vytvorenie 
elektronického podpisu, ktoré už nie sú 
certifikované.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 381
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe získaných 
informácií vytvára, zverejňuje a vedie 
zoznam certifikovaných zariadení na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu.

2. Komisia na základe získaných 
informácií vytvára, zverejňuje a vedie 
zoznam certifikovaných zariadení na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu. Komisia bezodkladne postúpi 
tieto aktualizácie členským štátom 
elektronickými prostriedkami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 382
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe získaných 
informácií vytvára, zverejňuje a vedie 
zoznam certifikovaných zariadení na 
vytvorenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu.

2. Komisia na základe získaných 
informácií vytvára, zverejňuje a vedie 
zoznam certifikovaných zariadení na 
vytvorenie elektronického podpisu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25 vypúšťa sa
Požiadavky na overenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov
1. Kvalifikovaný elektronický podpis sa 
považuje za platný vtedy, ak s vysokou 
mierou istoty možno preukázať, že v čase 
podpísania:
(a) certifikát, ktorý potvrdzuje podpis, je 
kvalifikovaným certifikátom 
elektronického podpisu, ktorý je v súlade s 
ustanoveniami stanovenými v prílohe I;
(b) požadovaný kvalifikovaný certifikát je 
pravý a platný;
(c) údaje na overenie podpisu 
zodpovedajú údajom poskytnutým závislej 
strane;
(d) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich signatára je správne 
poskytnutý závislej strane;
(e) použitie akéhokoľvek pseudonymu sa 
jasne uvádza, ak sa používa pseudonym;
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(f) elektronický podpis bol vytvorený 
zariadením na vytvorenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu;
(g) neporušenosť podpísaných údajov 
nebola kompromitovaná;
(h) sú splnené požiadavky stanovené v 
článku 3 bode 7;
(i) systém použitý na overenie podpisu 
poskytuje závislej strane správny výsledok 
procesu overenia a umožňuje závislej 
strane odhaliť akékoľvek problémy 
súvisiace s bezpečnosťou.
2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v odseku 1.
3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre overenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak overenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov 
spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť prísne technické normy v nariadení EÚ, ako sa deje v prílohe. Už 
existujú dostatočné motivácie na zabezpečenie dôveryhodnosti pre účastníkov trhu, 
a mechanizmy na podnecovanie vytvorenia dôveryhodnosti sú vytvorené článkami 
o transparentnosti a audite 15-16. 

Pozmeňujúci návrh 385
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre overenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak overenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov 
spĺňa 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.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre overenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak overenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov 
spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 386
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26 vypúšťa sa
Kvalifikovaná služba overovania 
kvalifikovaných elektronických podpisov
1. Kvalifikovanú službu overovania 
kvalifikovaných elektronických podpisov 
poskytuje kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb, ktorý:
(a) poskytuje overovanie v súlade s 
článkom 25 ods. 1, a
(b) závislým stranám umožňuje dostávať 
výsledok overovacieho procesu 
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automatizovaným spôsobom, ktorý je 
spoľahlivý, účinný a ktorý obsahuje 
zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať 
poskytovateľa kvalifikovanej služby 
overovania.
2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikovanú službu 
overovania uvedenú v odseku 1. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v písmene b) 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba 
overovania kvalifikovaných 
elektronických podpisov spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť prísne technické normy v nariadení EÚ, ako sa deje v prílohe. Už 
existujú dostatočné motivácie na zabezpečenie dôveryhodnosti pre účastníkov trhu, 
a mechanizmy na podnecovanie vytvorenia dôveryhodnosti sú vytvorené článkami 
o transparentnosti a audite 15-16. 

Pozmeňujúci návrh 387
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) závislým stranám umožňuje dostávať 
výsledok overovacieho procesu 
automatizovaným spôsobom, ktorý je 
spoľahlivý, účinný a ktorý obsahuje 
zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať 
poskytovateľa kvalifikovanej služby 
overovania.

(b) závislým stranám umožňuje dostávať 
výsledok overovacieho procesu 
automatizovaným spôsobom, ktorý 
obsahuje zdokonalený elektronický podpis 
alebo zdokonalenú elektronickú pečať 
poskytovateľa kvalifikovanej služby 
overovania.
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Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo sa myslí pojmom „spoľahlivý a účinný“. V každom prípade, toto by sa malo 
nechať na biznis model poskytovateľa služieb, keďže je v jeho vlastnom záujme, aby 
užívateľom ponúkal efektívne a spoľahlivé služby. 

Pozmeňujúci návrh 388
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikovanú službu 
overovania uvedenú v odseku 1. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v písmene b) 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak služba 
overovania kvalifikovaných elektronických 
podpisov spĺňa 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.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikovanú službu 
overovania uvedenú v odseku 1. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
písmene b) odseku 1 sa predpokladá vtedy, 
ak služba overovania kvalifikovaných 
elektronických podpisov spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 389
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Uchovávanie kvalifikovaných 
elektronických podpisov
1. Službu uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov poskytuje 
kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb, ktorý používa 
postupy a technológie, ktoré umožňujú 
rozšíriť dôveryhodnosť údajov na 
overenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu aj po uplynutí technologickej 
platnosti.
2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v odseku 1.
3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak 
podmienky uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov zodpovedajú 
uvedeným normám. 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

Nie je vhodné stanoviť prísne technické normy v nariadení EÚ, ako sa deje v prílohe. Už 
existujú dostatočné motivácie na zabezpečenie dôveryhodnosti pre účastníkov trhu, 
a mechanizmy na podnecovanie vytvorenia dôveryhodnosti sú vytvorené článkami 
o transparentnosti a audite 15-16. 

Pozmeňujúci návrh 390
András Gyürk
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak 
podmienky uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov zodpovedajú 
uvedeným normám. 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.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických podpisov. 
Komisia zabezpečí, aby sa pri definovaní 
noriem na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak 
podmienky uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov zodpovedajú 
uvedeným normám. 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

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 391
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28 vypúšťa sa
Právne účinky elektronických pečatí
1. Právny účinok elektronickej pečate a jej 
prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní 
sa nesmie odmietnuť výlučne na základe 
toho, že má elektronickú formu.
2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa 
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vzťahuje právna domnienka zaručujúca 
pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými 
je spojená.
3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.
4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä 
ak takúto elektronickú pečať vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
na základe primeraného posúdenia rizík, 
ktoré hrozia pri takejto službe, akceptujú 
sa všetky elektronické pečate 
zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.
5. Členské štáty na prístup k službe 
online, ktorú ponúka subjekt verejného 
sektora, nevyžadujú elektronickú pečať 
vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti ako 
kvalifikované elektronické pečate.
6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o definovanie rôznych úrovní 
zaručenia bezpečnosti elektronických 
pečatí uvedených v odseku 4.
7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti 
definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 392
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Kapitola 3 – oddiel 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektronické pečate Elektronické pečate a/alebo pečiatky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na kvalifikovanú elektronickú pečať sa 
vzťahuje právna domnienka zaručujúca 
pôvod a neporušenosť údajov, s ktorými je 
spojená.

2. Kvalifikovaná elektronická pečať 
zaručuje totožnosť autora a pôvod a 
neporušenosť údajov, s ktorými je spojená.

Or. en

Odôvodnenie

„Právna domnienka“ by presahovala účinok elektronického podpisu. Okrem toho, „pôvod“ 
je príliš nejasný ako právny pojem, pretože sa dotýka o. i. vnútroštátneho procesného 
a obchodného práva pokiaľ ide o agentúru, deklarácie vôle a pod.

Pozmeňujúci návrh 394
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.

3. Kvalifikovaná elektronická pečať sa 
uznáva a akceptuje vo všetkých členských 
štátoch.
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Or. en

Odôvodnenie

Rozdiel medzi uznávaním a akceptovaním nie je jasný.  Tento odsek sa na rozdiel od 
predchádzajúcich ustanovení o elektronických podpisoch nevypúšťa, pretože pojem 
(elektronická) pečať neexistuje vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 395
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

„Najmä“ sa vypúšťa, pretože tento a tiež nasledujúci odsek odkazujú len na verejné služby. 
Súkromné strany by mali môcť slobodne využívať akúkoľvek úroveň bezpečnosti, na akej sa 
dohodnú.

Pozmeňujúci návrh 396
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, nevyžadujú elektronickú 
pečať vyššej úrovne zaručenia bezpečnosti 
ako kvalifikované elektronické pečate.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by byť možné prísnejšie požiadavky v čisto vnútroštátnych podmienkach. Tieto však 
nesmú narúšať cezhraničné transakcie.

Pozmeňujúci návrh 397
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávací akt sa zdá byť vhodnejší. Zlúčené s nasledujúcim odsekom.

Pozmeňujúci návrh 398
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti 

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
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definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa 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.

na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s úrovňou zaručenia bezpečnosti 
definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 399
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia 
bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti 
definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa 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.

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť rôzne 
úrovne bezpečnosti elektronických pečatí 
uvedené v odseku 4 a referenčné čísla 
noriem pre úrovne bezpečnosti 
elektronických pečatí. Súlad s úrovňou 
zaručenia bezpečnosti definovanou v 
delegovanom akte prijatom podľa odseku 6 
sa predpokladá vtedy, ak elektronická 
pečať spĺňa 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Vykonávací akt sa zdá byť vhodnejší.

Pozmeňujúci návrh 400
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29 vypúšťa sa
Požiadavky na kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate
1. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate musia spĺňať požiadavky 
stanovené v prílohe III.
2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe III.
3. Ak sa po počiatočnej aktivácii zruší 
kvalifikovaný certifikát elektronickej 
pečate, stráca svoju platnosť a jeho štatút 
sa za žiadnych okolností obnovením jeho 
platnosti nezmení na pôvodný.
4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe III.
5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe III 
sa predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát elektronickej pečate spĺňa 
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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate musia spĺňať požiadavky stanovené 
v prílohe III.

1. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate a/alebo pečiatky musia spĺňať 
požiadavky stanovené v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe III.

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate na cezhraničné použitie
nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť možné stanoviť osobitné požiadavky pre vnútroštátne použitie.

Pozmeňujúci návrh 403
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate nepodliehajú žiadnym povinným 
požiadavkám prekračujúcim požiadavky 
stanovené v prílohe III.

2. Kvalifikované certifikáty elektronickej 
pečate a/alebo pečiatky nepodliehajú 
žiadnym povinným požiadavkám 
prekračujúcim požiadavky stanovené v 
prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa po počiatočnej aktivácii zruší 
kvalifikovaný certifikát elektronickej 
pečate, stráca svoju platnosť a jeho štatút 
sa za žiadnych okolností obnovením jeho 
platnosti nezmení na pôvodný.

3. Ak sa po počiatočnej aktivácii zruší 
kvalifikovaný certifikát elektronickej 
pečate a/alebo pečiatky , stráca svoju 
platnosť a jeho štatút sa za žiadnych 
okolností obnovením jeho platnosti 
nezmení na pôvodný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v prílohe III sa predpokladá 
vtedy, ak kvalifikovaný certifikát 
elektronickej pečate spĺňa uvedené normy. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate. Komisia zabezpečí, 
aby sa pri definovaní noriem na účely 
tohto nariadenia riadne zohľadnili vstupy 
zúčastnených strán, prednostne v podobe 
hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami 
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súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

stanovenými v prílohe III sa predpokladá 
vtedy, ak kvalifikovaný certifikát 
elektronickej pečate spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 406
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v prílohe III sa predpokladá 
vtedy, ak kvalifikovaný certifikát 
elektronickej pečate spĺňa 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 kvalifikované certifikáty 
elektronickej pečate a/alebo pečiatky. 
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe III sa predpokladá vtedy, ak 
kvalifikovaný certifikát elektronickej 
pečate spĺňa 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 30



PE510.822v01-00 34/57 AM\936634SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Zariadenia na vytvorenie kvalifikovaných 
elektronických pečatí
1. Článok 22 sa primerane uplatňuje na 
požiadavky na zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických pečatí.
2. Článok 23 sa primerane uplatňuje na 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických pečatí.
3. Článok 24 sa primerane uplatňuje na 
zverejňovanie zoznamu certifikovaných 
zariadení na vytvorenie kvalifikovaných 
elektronických pečatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Článok 22 sa primerane uplatňuje na 
požiadavky na zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických pečatí.

1. Článok 22 sa primerane uplatňuje na 
požiadavky na zariadenia na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických pečatí 
a/alebo pečiatok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Článok 23 sa primerane uplatňuje na 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických pečatí.

2. Článok 23 sa primerane uplatňuje na 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických pečatí 
a/alebo pečiatok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Článok 24 sa primerane uplatňuje na 
zverejňovanie zoznamu certifikovaných 
zariadení na vytvorenie kvalifikovaných 
elektronických pečatí.

3. Článok 24 sa primerane uplatňuje na 
zverejňovanie zoznamu certifikovaných 
zariadení na vytvorenie kvalifikovaných 
elektronických pečatí a/alebo pečiatok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 31 vypúšťa sa
Potvrdzovanie platnosti a uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických pečatí
Články 25, 26 a 27 sa uplatňujú 
primerane na potvrdzovanie platnosti a 
uchovávanie kvalifikovaných 
elektronických pečatí.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 412
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 25, 26 a 27 sa uplatňujú primerane 
na potvrdzovanie platnosti a uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických pečatí.

Články 25, 26 a 27 sa uplatňujú primerane 
na potvrdzovanie platnosti a uchovávanie 
kvalifikovaných elektronických pečatí 
a/alebo pečiatok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 32 vypúšťa sa
Právny účinok elektronických časových 
pečiatok
1. Právny účinok elektronickej časovej 
pečiatky a jej prípustnosť ako dôkazu v 
súdnom konaní sa nesmie odmietnuť 
výlučne na základe toho, že má 
elektronickú formu.
2. Na kvalifikovanú elektronickú časovú 
pečiatku sa vzťahuje právna domnienka 
zaručujúca správnosť času, ktorý uvádza, 
a neporušenosť údajov, s ktorými je 
spojená.
3. Kvalifikovaná elektronická časová 
pečiatka sa uznáva a akceptuje vo 
všetkých členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 414
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 33 vypúšťa sa
Požiadavky na kvalifikované elektronické 
časové pečiatky.
1. Kvalifikovaná elektronická časová 
pečiatka musí spĺňať tieto požiadavky:
(a) musí byť presne spojená s 
koordinovaným svetovým časom (UTC) 
takým spôsobom, aby sa zamedzila 
akákoľvek možnosť nezistiteľnej zmeny 
údajov;
(b) musí byť založená na presnom zdroji 
času;
(c) musí byť vydaná kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb;
(d) musí byť podpísaná zdokonaleným 
elektronickým podpisom alebo 
zdokonalenou elektronickou pečaťou 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb, alebo 
ekvivalentným spôsobom.
2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre presné prepojenie času s 
údajmi a s presným zdrojom času. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak presné prepojenie 
času s údajmi a s presným zdrojom času 
spĺňa 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 415
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) musí byť podpísaná zdokonaleným 
elektronickým podpisom alebo 
zdokonalenou elektronickou pečaťou 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb, alebo 
ekvivalentným spôsobom.

(d) musí byť podpísaná zdokonaleným 
elektronickým podpisom alebo 
zdokonalenou elektronickou pečaťou 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 416
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre presné prepojenie času s 
údajmi a s presným zdrojom času. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa 
predpokladá vtedy, ak presné prepojenie 
času s údajmi a s presným zdrojom času 
spĺňa 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.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre presné prepojenie času s 
údajmi a s presným zdrojom času. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
odseku 1 sa predpokladá vtedy, ak presné 
prepojenie času s údajmi a s presným 
zdrojom času spĺňa 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 417
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 34 vypúšťa sa
Právne účinky a akceptovanie 
elektronických dokumentov
1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní 
so zreteľom na jeho úroveň zaručenia 
pravosti a neporušenosti.
2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.
3. Keď sa na poskytnutie služby online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
vyžaduje originálny dokument alebo 
certifikovaná kópia, prinajmenšom 
elektronické dokumenty vydané osobami, 
ktoré majú právomoc vydávať príslušné 
dokumenty a ktoré sa považujú za 
originály alebo certifikované kópie v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi členského štátu pôvodu, sa 
akceptujú v iných členských štátoch bez
dodatočných požiadaviek.
4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty 
elektronických podpisov a pečatí, ktoré sa 
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akceptujú vždy, keď členský štát vyžaduje 
dokument s podpisom alebo pečaťou na 
poskytovanie služby online, ktorú ponúka 
subjekt verejného sektora, ako sa uvádza v 
odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní so 
zreteľom na jeho úroveň zaručenia pravosti 
a neporušenosti.

1. Elektronický dokument je prípustný ako 
dôkaz v súdnom konaní so zreteľom na 
jeho úroveň zaručenia pravosti a 
neporušenosti.

Or. en

Odôvodnenie

Existujú prípady, keď sa vyžadujú originálne papierové dokumenty, a kde by nebolo vhodné 
priznať elektronickým dokumentom rovnakú právnu platnosť. Táto otázka by sa mala nechať 
na vnútroštátne právo.

Pozmeňujúci návrh 419
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní so 

1. Elektronický dokument sa považuje za 
ekvivalentný s papierovým dokumentom a 
je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní 
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zreteľom na jeho úroveň zaručenia 
pravosti a neporušenosti.

na základe jeho úrovne zaručenia pravosti 
a neporušenosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 420
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou sa
vzťahuje právna domnienka jeho pravosti a 
neporušenosti za predpokladu, že 
dokument neobsahuje dynamické prvky, 
ktoré môžu dokument automaticky zmeniť.

Or. en

Odôvodnenie

Na dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou by sa mala vzťahovať právna domnienka jeho pravosti a neporušenosti. Takáto 
domnienka však nemôže platiť pokiaľ ide o osobu, ktorá dokument podpísala, a o jej 
spôsobilosť konať.

Pozmeňujúci návrh 421
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 

2. Na dokument s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou 
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osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu dokument 
automaticky zmeniť.

osoby, ktorá je oprávnená príslušný 
dokument vydať, sa vzťahuje právna 
domnienka jeho pravosti a neporušenosti 
za predpokladu, že dokument neobsahuje 
dynamické prvky, ktoré môžu obsah 
dokumentu neskôr automaticky zmeniť.

Or. en

Odôvodnenie

Existujú určité prvky elektronických súborov, ako napríklad údaj o poslednom zobrazení, 
ktoré sa môžu meniť, ale cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť neporušenosť obsahu, na 
ktorú sa strany spoliehajú.

Pozmeňujúci návrh 422
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa na poskytnutie služby online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
vyžaduje originálny dokument alebo 
certifikovaná kópia, prinajmenšom 
elektronické dokumenty vydané osobami,
ktoré majú právomoc vydávať príslušné 
dokumenty a ktoré sa považujú za 
originály alebo certifikované kópie v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi členského štátu pôvodu, sa 
akceptujú v iných členských štátoch bez 
dodatočných požiadaviek.

3. Keď sa na poskytnutie služby online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
vyžaduje originálny dokument alebo 
certifikovaná kópia, prinajmenšom 
elektronické dokumenty s elektronickým 
podpisom alebo pečaťou osôb, ktoré majú 
právomoc vydávať príslušné dokumenty a 
ktoré sa považujú za originály alebo 
certifikované kópie v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
členského štátu pôvodu, sa akceptujú v 
iných členských štátoch bez dodatočných 
požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 35 vypúšťa sa
Právny účinok elektronickej doručovacej 
služby
1. Údaje odoslané alebo prijaté 
prostredníctvom elektronickej 
doručovacej služby sú prípustné ako 
dôkaz v súdnom konaní so zreteľom na 
neporušenosť údajov a istotu dátumu a 
času odoslania alebo prijatia údajov 
určeným adresátom.
2. Na údaje odoslané alebo prijaté 
prostredníctvom kvalifikovanej 
elektronickej doručovacej služby sa 
vzťahuje právna domnienka 
neporušenosti údajov a presnosti dátumu 
a času odoslania alebo prijatia údajov.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o špecifikovanie mechanizmov 
odosielania a prijímania údajov 
prostredníctvom elektronických 
doručovacích služieb, ktoré sa používajú 
so zámerom posilniť interoperabilitu 
medzi elektronickými doručovacími 
službami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36 vypúšťa sa
Požiadavky na kvalifikované elektronické 
doručovacie služby
1. Kvalifikované elektronické doručovacie 
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služby musia spĺňať tieto požiadavky:
(a) musí ich poskytovať jeden alebo 
viacerí kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb;
(b) musia umožňovať jednoznačnú 
identifikáciu odosielateľa a ak je to 
vhodné, adresáta;
(c) proces odosielania alebo prijímania 
údajov musí byť zabezpečený 
zdokonaleným elektronickým podpisom 
alebo zdokonalenou elektronickou 
pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb takým spôsobom, 
aby sa zamedzila akákoľvek možnosť 
nezistiteľnej zmeny údajov;
(d) akákoľvek zmena údajov potrebná na 
účel odoslania alebo prijatia údajov sa 
musí jasne oznámiť odosielateľovi a 
adresátovi údajov;
(e) dátum odoslania, prijatia a akejkoľvek 
zmeny údajov sa musí oznámiť 
kvalifikovanou elektronickou časovou 
pečiatkou;
(f) v prípade prenosu údajov medzi dvoma 
alebo viacerými kvalifikovanými 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb sa 
na všetkých kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
vzťahujú požiadavky uvedené v 
písmenách a) až e).
2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre procesy odosielania a 
prijímania údajov. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 sa predpokladá 
vtedy, ak proces odosielania a prijímania 
údajov spĺňa 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 425
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre procesy odosielania a 
prijímania údajov. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 sa predpokladá 
vtedy, ak proces odosielania a prijímania 
údajov spĺňa 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.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre procesy odosielania a 
prijímania údajov. Komisia zabezpečí, aby 
sa pri definovaní noriem na účely tohto 
nariadenia riadne zohľadnili vstupy 
zúčastnených strán, prednostne v podobe 
hodnotenia vplyvu. Súlad s požiadavkami 
stanovenými v odseku 1 sa predpokladá 
vtedy, ak proces odosielania a prijímania 
údajov spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 426
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37 vypúšťa sa
Požiadavky na kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít
1. Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
webových lokalít musia spĺňať požiadavky 
stanovené v prílohe IV.
2. Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
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webových lokalít sa uznávajú a akceptujú 
vo všetkých členských štátoch.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe IV.
4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát autentifikácie webových lokalít 
spĺňa 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37 vypúšťa sa
Požiadavky na kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít
1. Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
webových lokalít musia spĺňať požiadavky 
stanovené v prílohe IV.
2. Kvalifikované certifikáty autentifikácie 
webových lokalít sa uznávajú a akceptujú 
vo všetkých členských štátoch.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe IV.
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4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát autentifikácie webových lokalít 
spĺňa 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.

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota vytvorenia európskych certifikátov pre internetové stránky v globálnom 
online prostredí je otázna. V odvetví existujú štandardy, ktoré užívatelia poznajú a ktoré sa 
často používajú. Ďalšie certifikáty by mohli byť pre užívateľov zmätočné a znamenali by 
rozdiel vo vnímaní pre internetové stránky, ktoré sú hostované mimo Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 428
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Súlad s 
požiadavkami stanovenými v prílohe IV sa 
predpokladá vtedy, ak kvalifikovaný 
certifikát autentifikácie webových lokalít 
spĺňa 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.

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre kvalifikované certifikáty 
autentifikácie webových lokalít. Komisia 
zabezpečí, aby sa pri definovaní noriem 
na účely tohto nariadenia riadne 
zohľadnili vstupy zúčastnených strán, 
prednostne v podobe hodnotenia vplyvu.
Súlad s požiadavkami stanovenými v 
prílohe IV sa predpokladá vtedy, ak 
kvalifikovaný certifikát autentifikácie 
webových lokalít spĺňa 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 
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únie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto úprava má význam pre každý článok v celom texte, ktorý uvádza použitie noriem.

Pozmeňujúci návrh 429
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Kapitola IIIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola IIIa
Normalizácia
Článok 37a

Mechanizmus na prijímanie technických 
požiadaviek

(1) Ak sa ustanovenia tohto nariadenia 
môžu vykonávať len vyžadovaním 
konkrétnych technických charakteristík 
v systémoch elektronickej autentifikácie 
alebo identifikácie, členské štáty 
informujú Komisiu v súlade s postupom 
stanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998, ktorá stanovuje postup poskytovania 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov pre služby informačnej 
spoločnosti.
(2) Vypracovanie technických 
požiadaviek, špecifikácii a noriem ďalej 
podlieha mechanizmom preskúmania, 
ktoré sú začlenené do smernice 1995/ES 
a rozhodnutia Rady 87/95/EHS z 22. 
decembra 1986 o normalizácii v oblasti 
informačnej technológie 
a telekomunikácií.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto sú definujúce smernice, ktoré kodifikujú, ako sa má zriadiť transparentný a otvorený 
mechanizmus na vypracovanie noriem a špecifikácií v Európskej únii a v súlade so smernicou 
o normalizácii. 

Pozmeňujúci návrh 430
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 
ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 
ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 
ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 
37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu 
neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článkoch 8 ods. 3, 15 ods. 5, 18 
ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 23 ods. 3, 25 
ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 29 ods. 4, 30 
ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 sa prenáša 
na Komisiu na obdobie piatich rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 431
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 2. Právo prijímať delegované akty uvedené 
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uvedené v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 
ods. 5, 16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 
ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 
ods. 6, 29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 
37 ods. 3 sa prenáša na Komisiu na dobu 
neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

v článku 13 ods. 5 a článku 15 ods. 5 sa na 
Komisiu prenáša na dobu neurčitú od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 5 a článku 15 ods. 5
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
nesmie prijať delegovaný akt podliehajúci 
tomuto nariadeniu bez predchádzajúcich 
konzultácií s odvetvím a dotknutými 
zúčastnenými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vykonávacie akty podliehajúce 
tomuto nariadeniu sa nesmú prijať bez 
predchádzajúcich konzultácií s odvetvím 
a dotknutými zúčastnenými stranami. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje 
sa článok 5 nariadenia 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje 
sa článok 4 nariadenia 182/2011.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 436
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
podáva správy o uplatňovaní tohto 
nariadenia. Prvú správu predloží najneskôr 
do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia. Ďalšie správy sa potom 
predkladajú každé dva roky.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 437
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 438
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kvalifikované certifikáty vydané podľa 
smernice 1999/93/ES sa považujú za 
kvalifikované certifikáty elektronických 
podpisov podľa tohto nariadenia do 

4. Certifikáty vydané podľa smernice 
1999/93/ES sa považujú za certifikáty 
elektronických podpisov podľa tohto 
nariadenia do vypršania ich platnosti, nie 
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vypršania ich platnosti, nie však dlhšie než 
päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

však dlhšie než päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Toto už nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 440
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Príloha I – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich signatára, ktorému sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
mena signatára alebo jeho pseudonymu, 
ktorý musí byť označený ako pseudonym;

(c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich signatára, ktorému sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
(pre krajiny, ktoré to podporujú) 
jedinečného identifikátora subjektu 
(vhodného pre automatické spracovanie) 
a mena signatára alebo jeho pseudonymu, 
ktorý musí byť označený ako pseudonym;

Or. en



PE510.822v01-00 54/57 AM\936634SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 441
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha I – bod ca (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) ustanovenie o osobitnom atribúte 
signatára, ktoré sa zahrnie, ak je 
relevantné, v závislosti od účelu, na ktorý 
je certifikát určený;

Or. en

Odôvodnenie

Text prevzatý zo smernice 1999/93/ES. Atribúty sa síce nepoužívajú vo všetkých členských 
štátoch, no osvedčili sa v niektorých sektoroch a preto by sa nemali vylúčiť, pretože inak by sa 
mohli narušiť súčasné postupy vychádzajúce zo smernice 1999/93/ES. 

Pozmeňujúci návrh 442
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Toto už nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 443
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha III
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Toto už nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh 444
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Príloha III – bod d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) údaje na overenie elektronickej pečate, 
ktoré zodpovedajú údajom na vytvorenie 
elektronickej pečate;

(d) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich právnickú osobu, ktorej 
sa certifikát vydáva, prinajmenšom 
vrátane názvu a registračného čísla tak, 
ako sa uvádza v úradných záznamoch 
(jedinečné v kontexte Únie, vhodné na 
automatizované spracovanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Toto už nie je potrebné.
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Pozmeňujúci návrh 446
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota vytvorenia európskych certifikátov pre internetové stránky v globálnom 
online prostredí je otázna. V odvetví existujú štandardy, ktoré užívatelia poznajú a ktoré sa 
často používajú.  Ďalšie certifikáty by mohli byť pre užívateľov zmätočné a znamenali by 
rozdiel vo vnímaní pre internetové stránky, ktoré sú hostované mimo Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 447
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich právnickú osobu, ktorej sa 
certifikát vydáva, prinajmenšom vrátane 
názvu a registračného čísla tak, ako sa 
uvádza v úradných záznamoch;

(c) súbor údajov jednoznačne 
reprezentujúcich fyzickú alebo právnickú 
osobu, ktorej sa certifikát vydáva, 
prinajmenšom vrátane názvu a prípadne
registračného čísla tak, ako sa uvádza v 
úradných záznamoch;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 448
Silvia-Adriana Þicãu

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prvky adresy prinajmenšom vrátane 
mesta a členského štátu právnickej osoby, 
ktorej sa certifikát vystavuje tak, ako sa 
uvádza v úradných záznamoch;

(d) prvky adresy prinajmenšom vrátane 
mesta a členského štátu fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorej sa certifikát 
vystavuje tak, ako sa uvádza v úradných 
záznamoch;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 449
Silvia-Adriana Þicãu

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) názvy domén prevádzkovaných 
právnickou osobou, ktorej sa certifikát 
vystavuje;

(e) názvy domén prevádzkovaných 
fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej 
sa certifikát vystavuje;

Or. ro


