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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a 
důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0238),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0133/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 
20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Budování důvěryhodnosti 
internetového prostředí má pro 
hospodářský rozvoj klíčový význam. 
Nedostatečná důvěra vede k tomu, že se 
spotřebitelé, podniky a správní orgány 

(1) Budování důvěryhodnosti 
internetového prostředí má pro 
hospodářský a sociální rozvoj klíčový 
význam. Nedostatečná důvěra vede k tomu, 
že se spotřebitelé, podniky a správní 

                                               
1 Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 73.
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zdráhají provádět transakce elektronickými 
prostředky a přijímat nové služby.

orgány zdráhají provádět transakce 
elektronickými prostředky a přijímat nové 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je naprosto nutné zajistit, aby všichni 
občané měli přístup k technologiím a 
dovednostem, které jim umožní stejnou 
měrou využívat nabídku digitálních 
produktů a elektronické služby, a zajistit 
tak rovné příležitosti pro všechny skupiny 
ve společnosti a jejich začlenění.  

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 
o uplatňování práv pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči zřizuje síť 
vnitrostátních orgánů odpovědných za 
elektronické zdravotnictví. V zájmu 
zvýšení bezpečnosti a zajištění kontinuity 
přeshraniční zdravotní péče musí síť 
vypracovat pokyny k přeshraničnímu 
přístupu k elektronickým zdravotním 
údajům a službám, včetně podpory 
„společných opatření pro identifikaci a 
ověřování za účelem snadnější 
přenositelnosti údajů v rámci 
přeshraniční zdravotní péče“. Vzájemné 
uznávání a přijímání elektronické 

vypouští se
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identifikace a autentizace je hlavním 
předpokladem pro to, aby se přeshraniční 
zdravotní péče stala pro evropské občany 
skutečností. Pokud občané cestují za 
účelem lékařského ošetření, údaje o jejich 
zdravotním stavu musí být dostupné v 
zemi, v níž je léčba poskytnuta. To 
vyžaduje pevný, bezpečný a důvěryhodný 
rámec pro elektronickou identifikaci.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2011/24/EU existuje a uplatňuje se bez ohledu na tuto připomínku, proto by tento 
bod odůvodnění měl být vypuštěn jako zbytečný.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Přeshraniční používání prostředků pro 
elektronickou identifikaci v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské státy spolupracovaly při 
zajišťování technické interoperability. To 
vylučuje případné zvláštní vnitrostátní 
technické předpisy, které vyžadují, aby si 
strany z jiných členských států musely 
pořídit například zvláštní technické 
zařízení nebo programové vybavení 
k ověřování a potvrzení platnosti oznámené 
elektronické identifikace. Na druhou stranu 
jsou nevyhnutelné technické požadavky 
vztahující se na uživatele, které vyplývají 
ze specifikací používaného tokenu (např. 
inteligentní karty). Při zajišťování 
interoperability je však nutné zohlednit 
různé přístupy, které si členské státy 
zvolily pro budování svých vnitrostátních 
systémů elektronické identifikace. 
Standardy zajišťující technickou 
interoperabilitu musí být proto 
technologicky neutrální, aby bylo možné 
respektovat různé systémy členských států, 
a neměly by měnit základní nastavení 
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těchto systémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Přeshraniční využívání prostředků 
pro elektronickou identifikaci by nemělo 
vést ke zpřístupnění osobních údajů, které 
nejsou pro poskytovanou službu nezbytné.  
V tomto ohledu by tedy měla být 
dodržována zásada minimalizace množství 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Toto nařízení by mělo být z 
technologického hlediska neutrální. 
Právních účinků, které přiznává, by mělo 
být možné dosáhnout jakýmikoli 
technickými prostředky, jsou-li splněny 
požadavky tohoto nařízení.

(21) Toto nařízení by mělo být z 
technologického hlediska neutrální, a to 
pokud jde jak o systémy elektronické 
identifikace, tak o důvěryhodné služby.
Právních účinků, které přiznává, by mělo 
být možné dosáhnout jakýmikoli 
technickými prostředky, jsou-li splněny 
požadavky tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) V souladu se závazky podle Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která v EU vstoupila v 
platnost, a v souladu s návrhem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru, který 
předložila Komise, musí mít osoby se 
zdravotním postižením možnost využívat 
poskytované důvěryhodné služby a 
konečné uživatelské produkty používané 
při poskytování těchto služeb stejně jako 
ostatní spotřebitelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Podle článku 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie musí Unie 
při vymezování a provádění svých politik 
a činností přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně
zaměstnanosti, se zárukou přiměřené 
sociální ochrany, s bojem proti 
sociálnímu vyloučení a s vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví. Při přijímání 
právních opatření týkajících se 
elektronické identifikace na úrovni Unie 
by měla být uplatňována koncepce 
přístupnosti a designu pro všechny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Poskytovatel důvěryhodných služeb je 
správcem osobních údajů, a musí proto 
dodržovat povinnosti stanovené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Zejména je třeba 
omezit sběr údajů na nejnižší možnou 
úroveň s přihlédnutím k účelu poskytované 
služby.

(24) Poskytovatel důvěryhodných služeb je 
správcem osobních údajů, a musí proto 
dodržovat povinnosti stanovené ve 
vnitrostátním právu týkajícím se ochrany 
údajů a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Zejména je třeba omezit sběr a uchovávání 
údajů na nejnižší možnou úroveň s 
přihlédnutím k účelu poskytované služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Dosáhnout vysoké úrovně ochrany 
údajů pomocí vhodných a 
harmonizovaných opatření k zajištění 
bezpečnosti je o to důležitější, používají-li 
se systémy elektronické identifikace a 
důvěryhodné služby, neboť v obou 
případech bude nutné zpracovávat osobní 
údaje. Toto zpracovávání zajistí mimo jiné 
nejspolehlivější způsob, jak určit a ověřit 
totožnost osob; nedostatečné zajištění 
vhodných opatření k zajištění bezpečnosti 
by navíc mohlo vést k závažným rizikům v 
oblasti ochrany údajů, jako je krádež 
identity, padělání nebo zneužití prostředků 
elektronické komunikace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) Toto nařízení ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména v jejím článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Všichni poskytovatelé důvěryhodných 
služeb by měli uplatňovat dobré 
bezpečnostní postupy, které jsou přiměřené 
s ohledem na rizika spojená s jejich 
činnostmi, aby byla posílena důvěra 
uživatelů v jednotný trh.

(26) Všichni poskytovatelé důvěryhodných 
služeb by měli uplatňovat dobré 
bezpečnostní postupy, které jsou přiměřené 
s ohledem na rizika spojená s jejich 
činnostmi, aby byla získána důvěra 
uživatelů v dotyčné služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti, může 
to dotčenému jednotlivci způsobit značnou 
hospodářskou a společenskou škodu, 
včetně podvodného zneužití totožnosti. Za 
účelem poskytování náležitých informací 
dotčeným stranám v případě narušení 
bezpečnosti nebo ztráty integrity a zejména 
s cílem dát dotčeným stranám možnost 
zmírnit případné nežádoucí účinky, je 
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proto nezbytné bezodkladné oznamování 
narušení bezpečnosti a posuzování 
bezpečnostních rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Toto nařízení se vztahuje na 
elektronickou identifikaci zajišťovanou 
členskými státy, vydanou jiným subjektem 
pověřeným členskými státy nebo vydanou 
nezávisle, avšak členskými státy 
uznávanou a poskytovateli důvěryhodných 
služeb usazenými v Unii

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Definice důvěryhodných služeb obsažená v návrhu Komise je velmi široká a je třeba ji 
upravit. Drobnou úpravou se docílí zúžení oblasti působnosti nařízení, definici 
důvěryhodných služeb je však třeba ještě propracovat.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) „narušením bezpečnosti“ 
bezpečnostní incident, který vede k 
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění údajů přenášených, 
uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prostředky pro elektronickou identifikaci 
jsou vydány buď členským státem nebo 
jiným subjektem pověřeným členským 
státem nebo jsou vydány nezávisle, avšak 
jsou oznamujícím členským státem
uznány;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) prostředky pro elektronickou 
identifikaci lze použít pro přístup alespoň 
k veřejným službám, u nichž je možnost 
přístupu prostřednictvím elektronické 
identifikace v oznamujícím členském státě
nabízena;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

postupy uvedenými v článku 8, pouze
spoléhajícím se stranám, které nejsou 
usazeny na jejich území a které chtějí 
provést takovouto autentizaci. Je-li 
narušena nebo částečně ohrožena 
bezpečnost oznámeného systému 
identifikace nebo možnosti autentizace, 
členské státy neprodleně pozastaví platnost 
oznámeného systému identifikace nebo 
možnosti autentizace či dotčených 
ohrožených součástí nebo je zruší 
a v souladu s článkem 7 vyrozumí ostatní 
členské státy a Komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) orgány odpovědné za oznámený systém 
elektronické identifikace;

b) státní orgán odpovědný za oznámený 
systém elektronické identifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit okolnosti,
formáty a postupy oznamování uvedeného 
v odstavcích 1 a 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2.

4. Komise může stanovit formáty a postupy 
oznamování uvedeného v odstavcích 1 a 3 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 38, pokud jde o usnadnění 
přeshraniční interoperability prostředků pro 
elektronickou identifikaci, a to stanovením 
technologicky neutrálních minimálních 
požadavků pro různé úrovně bezpečnosti, 
které nemohou měnit základní nastavení 
vnitrostátních systémů elektronické 
identifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S ohledem na přeshraniční výměnu 
osobních údajů nezbytnou k zajištění 
interoperability prostředků elektronické 
identifikace se použijí obdobně ustanovení 
čl. 11 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zpracovávání osobních údajů zajistí 
poskytovatelé důvěryhodných služeb a 
orgány dohledu korektní a zákonné 
zpracování v souladu se směrnicí 
95/46/ES.

1. Při zpracovávání osobních údajů zajistí 
poskytovatelé důvěryhodných služeb a 
orgány dohledu korektní a zákonné 
zpracování v souladu se směrnicí 95/46/ES 
a platným vnitrostátním právem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
zaručí důvěrnost a integritu údajů 
týkajících se osoby, které je poskytovaná 
důvěryhodná služba.

3. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
zaručí důvěrnost a integritu údajů 
týkajících se osoby, které je poskytovaná 
důvěryhodná služba, a to zejména tím, že 
zajistí, aby data použitá pro účely 
poskytnutí důvěryhodné služby nemohla 
být odvozena.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen právní účinek přiznaný 
pseudonymům podle vnitrostátního práva, 
nesmí členské státy bránit poskytovatelům 
důvěryhodných služeb v tom, aby v 
certifikátech pro elektronický podpis 
uváděly místo jména podepisující osoby 
pseudonym.

4. Aniž je dotčen právní účinek přiznaný 
pseudonymům podle vnitrostátního práva, 
nesmí členské státy bránit poskytovatelům 
důvěryhodných služeb v tom, aby v 
certifikátech pro elektronický podpis 
uváděly místo jména podepisující osoby 
pseudonym. Zpracovávané údaje jsou 
proto považovány za osobní údaje i v 
případě, že byl použit pseudonym.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Právo uživatelů důvěryhodných služeb na 

přístup a informace
Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
uživatelům poskytnou alespoň:
a) informace o sběru, předávání a 
uchovávání jejich osobních údajů;
b) prostředky umožňující kontrolu jejich 
osobních údajů a výkon práv na ochranu 
jejich osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

pravomoci, které jsou nezbytné k plnění 
jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o aktech v přenesené pravomoci se vypouští, neboť zpravodajka se domnívá, že je 
potřeba blíže specifikovat účel a oblast působnosti těchto aktů. Komise by měla upřesnit, za 
jakým účelem navrhuje akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o prováděcích aktech se vypouští, neboť zpravodajka se domnívá, že je potřeba 
blíže specifikovat účel a oblast působnosti těchto aktů. Komise by měla upřesnit, za jakým 
účelem navrhuje akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
oznámí příslušnému orgánu dohledu, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například 
orgánům pro ochranu údajů, případné 
narušení bezpečnosti nebo ztrátu integrity, 
jež mají významný dopad na poskytovanou 
důvěryhodnou službu a uchovávané osobní 

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

údaje, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili. Pokud to 
nemohou oznámit do 24 hodin, měly by 
být v oznámení vysvětleny důvody této 
prodlevy.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže je pravděpodobné, že narušení 
bezpečnosti bude mít negativní dopad na 
uživatele důvěryhodných služeb, orgán 
dohledu toto narušení bezodkladně 
oznámí uživatelům důvěryhodných služeb, 
aby jim umožnil přijmout nezbytná 
bezpečnostní opatření. Za narušení mající 
negativní dopad na uživatele 
důvěryhodných služeb by měla být 
považována narušení, která by mohla vést 
např. ke krádeži či podvodnému zneužití  
identity nebo k poškození dobrého jména.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podmínky jsou upřesněny již v nařízení 765/2008, na něž bude odkázáno později.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Není-li ověření dokončeno do jednoho 
měsíce, vyrozumí orgán dohledu 
kvalifikovaného poskytovatele 
důvěryhodných služeb a uvede důvody 
prodlevy a lhůtu pro dokončení ověřování. 
V případě, že poskytovatel důvěryhodných 
služeb předložil příslušné dokumenty, je 
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ověření dokončeno do tří měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) evidují příslušné informace týkající se 
dat, která vydal a obdržel kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb, 
zejména pro účely poskytnutí důkazů v 
soudním řízení. Uchovávání takovýchto 
informací je striktně omezeno na 
nezbytnou dobu a je v souladu se zásadou 
minimalizace množství údajů. Tato 
evidence může mít elektronickou podobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 13 
odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 5, čl. 18 
odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 odst. 4, čl. 23 
odst. 3, čl. 25 odst. 2, čl. 27 odst. 2, čl. 28 
odst. 6, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, 
článku 31, čl. 35 odst. 3 a čl. 37 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 15 
odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 
odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 2, čl. 27 
odst. 2, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 4, čl. 30 
odst. 2, článku 31, čl. 35 odst. 3 a čl. 37 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději šest měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 
odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 
odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 20 odst. 6, čl. 21 
odst. 4, čl. 23 odst. 2, čl. 25 odst. 2, čl. 27 
odst. 2, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 4, čl. 30 
odst. 2, článku 31, čl. 35 odst. 3 a čl. 37 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku dnem následujícím po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 
odst. 3, čl. 15 odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 20 
odst. 6, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 2, čl. 25 
odst. 2, čl. 27 odst. 2, čl. 28 odst. 6, čl. 29 
odst. 4, čl. 30 odst. 2, článku 31, čl. 35 
odst. 3 a čl. 37 odst. 3 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 3, čl. 13 odst. 5, čl. 15 odst. 5, 
čl. 16 odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 20 odst. 6, 
čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 2, 
čl. 27 odst. 2, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 4, 
čl. 30 odst. 2, článku 31, čl. 35 odst. 3 a 
čl. 37 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 3, čl. 15 odst. 5, čl. 18 odst. 5, 
čl. 20 odst. 6, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 
čl. 25 odst. 2, čl. 27 odst. 2, čl. 28 odst. 6, 
čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, článku 31, 
čl. 35 odst. 3 a čl. 37 odst. 3 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávy o uplatňování 
tohoto nařízení. První zprávu předloží 
nejpozději do čtyř let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Každé čtyři roky pak 
podává následné zprávy.

Komise předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě zprávy o uplatňování tohoto 
nařízení. První zprávu předloží nejpozději 
do pěti let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Každé čtyři roky pak podává 
následné zprávy, které mohou být 
případně doplněny o příslušné legislativní 
návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bylo dostatečně zajištěno, že data pro 
vytváření elektronického podpisu použitá 
při vytvoření elektronického podpisu nelze
odvodit a že elektronický podpis je
dostupnými technickými prostředky 
chráněn proti padělání;

c) data pro vytváření elektronického 
podpisu použitá při vytvoření 
elektronického podpisu nebylo možné
odvodit a aby elektronický podpis byl
dostupnými technickými prostředky 
chráněn proti padělání;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V EU neexistuje ucelený přeshraniční a meziodvětvový rámec pro bezpečné, důvěryhodné a 
snadno použitelné transakce, který by zahrnoval elektronickou identifikaci, autentizaci a 
důvěryhodné služby. Stávající právní předpis EU, a to směrnice 1999/93/ES o „zásadách 
Společenství pro elektronické podpisy“, se v zásadě vztahuje pouze na elektronické podpisy.

Digitální agenda pro Evropu určuje stávající překážky digitálního rozvoje v Evropě 
a navrhuje přijetí právních předpisů o důvěryhodných službách, jako jsou elektronické 
podpisy, a vzájemném uznávání elektronické identifikace a elektronické autentizace, které by 
vytvořily jednoznačný právní rámec s cílem zabránit roztříštěnosti a nedostatečné 
interoperabilitě, zlepšit digitální občanství a předcházet kyberkriminalitě. Právní předpisy 
zajišťující vzájemné uznávání elektronické identifikace a autentizace v rámci celé EU jsou 
rovněž klíčovým opatřením Aktu o jednotném trhu a Plánu stability a růstu. Evropský 
parlament význam bezpečnosti elektronických služeb opakovaně zdůrazňoval.

Návrh Komise se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na vzájemné uznávání a 
přijímání oznámených systémů elektronické identifikace na úrovni EU. Druhá část si klade za 
cíl vytvořit společný rámec pro důvěryhodné služby, jako jsou elektronické podpisy. 

Zpravodajka vítá návrh Komise jako dobrý výchozí bod a podporuje snahy o vytvoření 
právního rámce na úrovni EU. Domnívá se však, že cíle i obsah návrhu nařízení by mohly být 
ještě více upřesněny a že je důležité, aby ti, kdo se budou na přijetí tohoto právního předpisu 
podílet, si celý tento návrh pečlivě prostudovali. Stávající znění návrhu Komise je 
formulováno příliš vágně na to, aby je bylo možno v rámci dalšího legislativního procesu 
řádně posoudit. Důkladněji propracovat je třeba zejména definici důvěryhodných služeb. 
Prostor, v němž se budou poskytovatelé důvěryhodných služeb pohybovat, se bude lišit 
v závislosti na zvolené definici a totéž platí i v případě aktérů, na něž se toto nařízení bude 
vztahovat. Zpravodajka definici důvěryhodných služeb omezuje. 

Komise se domnívá, že nařízení je nejvhodnějším právním nástrojem, neboť se uplatňuje 
přímo, a tím snižuje právní roztříštěnost a přispívá k větší právní jistotě. Tento 
harmonizovaný přístup by sice mohl být považován za přínosný pro všechny zainteresované 
strany, zpravodajka je však přesto odhodlána pokračovat v ověřování toho, zda by nebyl 
konstruktivnější odstupňovaný přístup a zda by nebylo v konečném důsledku přínosem to, aby 
se budoucí nařízení ve větší míře zaměřilo na přeshraniční služby.

Návrh nařízení v mnoha svých ustanoveních zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci nebo prováděcích aktů. Zpravodajka souhlasí s tím, že další takové akty a opatření 
by mohly přispět k jednotnému uplatňování nařízení a umožnit další slaďování vnitrostátních 
postupů na základě zkušeností získaných s uplatňováním tohoto nařízení, avšak má také určité 
výhrady k tomu, aby se k nim přistupovalo v tak velké míře. Zpravodajka by radila podrobit 
navržené prováděcí akty kritickému posouzení, a předkládá proto pozměňovací návrhy, které 
omezí navržené akty výhradně na případy, kdy je nutno zajistit jednotné technické provádění 
dotčeného právního aktu. 

Pokud jde o akty v přenesené pravomoci, zpravodajka by chtěla důkladněji vyhodnotit jejich 
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nezbytnost a oblast působnosti a navrhuje selektivnější přístup. Navrhuje vypustit některá 
ustanovení o aktech v přenesené pravomoci, dokud Komise blíže neurčí jejich oblast 
působnosti a účel. Povinnosti by měly být v nejvyšší možné míře stanoveny v základním aktu, 
a nikoli prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Vzhledem ke komplikovanosti těchto 
aktů si zpravodajka vyhrazuje možnost jejich dalšího posouzení s tím, že by později případně 
navrhla další změny prostřednictvím pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy. 

Zpravodajka je si vědoma hospodářského i sociálního potenciálu tohoto návrhu, ale i jeho 
problematických míst, často velmi technického charakteru, která je třeba vyřešit, aby 
výsledný legislativní text dosáhl svého plného potenciálu. Co se týče systémů elektronické 
komunikace, je důležité zajistit jejich interoperabilitu, aniž by se podstatně měnila řešení, jež 
si pro elektronickou identifikaci zvolily jednotlivé členské státy. Proto by společné standardy 
pro zajištění technické interoperability měly být technologicky neutrální, aby bylo možné 
respektovat různé systémy zvolené členskými státy. 

Dalším úkolem bude kromě toho dosáhnout správné rovnováhy mezi bezpečnostními prvky, 
které jsou nezbytné pro získání důvěry občanů a zajištění přijetí z jejich strany, a náklady a 
dalšími souvisejícími aspekty na straně poskytovatelů. V této souvislosti je důležité mít na 
zřeteli také otázky odpovědnosti.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že poskytované důvěryhodné služby a konečné uživatelské 
produkty používané při poskytování těchto služeb podle tohoto nařízení by měly být dostupné 
pro osoby se zdravotním postižením. Fyzické využívání těchto prostředků by mělo být 
přístupné všem osobám, se zdravotním postižením i bez něj. Zpravodajka se domnívá, že v 
digitálním věku, v němž žijeme, by se bezbariérová účast osob se zdravotním postižením na 
evropském jednotném digitálním trhu měla rozšiřovat.  


