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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0238),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0133/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 
września 2012 r.1,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Prawnej oraz Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Budowanie zaufania do internetu jest 
kluczowym elementem rozwoju 
gospodarczego. Brak zaufania sprawia, że 

(1) Budowanie zaufania do internetu jest 
kluczowym elementem rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Brak 

                                               
1 Dz.U. C 351 z 15.11.2012, s. 73.
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konsumenci, przedsiębiorstwa i organy 
administracji odnoszą się z wahaniem do 
przeprowadzania transakcji 
elektronicznych i korzystania z nowych 
usług.

zaufania sprawia, że konsumenci, 
przedsiębiorstwa i organy administracji 
odnoszą się z wahaniem do 
przeprowadzania transakcji 
elektronicznych i korzystania z nowych 
usług.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zapewnienie wszystkim obywatelom 
dostępu do technologii i umiejętności, 
dzięki którym będą oni w stanie w równym 
stopniu korzystać z usług elektronicznych 
ma podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania równych możliwości 
oraz integracji wszystkich części 
społeczeństwa. 

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 
9 marca 2011 r. w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej ustanawia sieć organów 
krajowych odpowiedzialnych za e-zdrowie. 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ciągłość 
transgranicznej opieki zdrowotnej sieć 
musi opracować wytyczne w sprawie 
transgranicznego dostępu do danych i 
usług związanych z e-zdrowiem, również 
poprzez wspieranie „wspólnych środków 

skreślony
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identyfikacji i uwierzytelniania, aby 
ułatwić przenoszalność danych w 
transgranicznej opiece zdrowotnej”. 
Zapewnienie wzajemnego uznawania i 
akceptowania identyfikacji elektronicznej 
i uwierzytelniania elektronicznego jest 
niezbędne, aby transgraniczna opieka 
zdrowotna dla obywateli Europy stała się 
rzeczywistością. Kiedy obywatele 
wyjeżdżają w celu podjęcia leczenia, ich 
dane medyczne muszą być dostępne w 
kraju, w którym prowadzone jest leczenie.
Aby to umożliwić, konieczne jest 
stworzenie solidnych, bezpiecznych i 
wiarygodnych ram identyfikacji 
elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2011/24/UE istnieje i ma zastosowanie bez względu na to, czy o niej przypomnimy, 
czy nie, dlatego też motyw ten należy usunąć jako zbędny.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek współpracy w 
zakresie zapewnienia interoperacyjności 
technicznej. Wyklucza to wszelkie krajowe 
szczegółowe przepisy techniczne 
nakładające na strony z innych krajów np. 
obowiązek instalowania specjalnego 
sprzętu lub oprogramowania w celu 
sprawdzenia i zatwierdzenia zgłoszonej 
identyfikacji elektronicznej. Z drugiej 
strony nieuniknione są techniczne 
wymagania wobec użytkowników, 
wynikające ze specyfikacji nieodłącznie 
powiązanych ze stosowaniem tokena (np. 
kart elektronicznych).

(15) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek współpracy w 
zakresie zapewnienia interoperacyjności 
technicznej. Wyklucza to wszelkie krajowe 
szczegółowe przepisy techniczne 
nakładające na strony z innych krajów np. 
obowiązek instalowania specjalnego 
sprzętu lub oprogramowania w celu 
sprawdzenia i zatwierdzenia zgłoszonej 
identyfikacji elektronicznej. Z drugiej 
strony nieuniknione są techniczne 
wymagania wobec użytkowników, 
wynikające ze specyfikacji nieodłącznie 
powiązanych ze stosowaniem tokena (np. 
kart elektronicznych). Niemniej jednak 
proces tworzenia interoperacyjności musi 
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być zgodny z różnymi podejściami 
przyjętymi przez państwa członkowskie 
przy opracowywaniu ich krajowych 
systemów identyfikacji elektronicznej. W 
związku z tym wymagania dotyczące 
technicznej interoperacyjności muszą być 
technologicznie neutralne, tak aby 
respektowane były różne wybory 
dokonywane przez państwa członkowskie, 
i nie mogą zmieniać podstawowej 
struktury takich systemów. 

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej nie powinno 
prowadzić do ujawnienia danych 
osobowych, które nie jest konieczne do 
celów świadczenia usług. Należy zatem 
przestrzegać w tym zakresie zasady 
minimalizacji danych.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być neutralne pod względem 
technologicznym. Określone w nim skutki 
prawne powinny być osiągalne za pomocą 
dowolnego środka technicznego, o ile 
spełnione zostaną wymagania niniejszego 
rozporządzenia.

(21) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być neutralne pod względem 
technologicznym zarówno w odniesieniu 
do systemów identyfikacji elektronicznej, 
jak i usług zaufania. Określone w nim 
skutki prawne powinny być osiągalne za 
pomocą dowolnego środka technicznego, o 
ile spełnione zostaną wymagania 
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niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi 
na mocy obowiązującej w UE Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
osoby niepełnosprawne powinny mieć 
możliwość korzystania z usług zaufania i 
produktów przeznaczonych dla 
użytkownika końcowego stosowanych w 
ramach świadczenia tych usług na takich 
samych zasadach, co inni konsumenci.

(23) Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi 
na mocy obowiązującej w UE Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
oraz z wnioskiem Komisji dotyczącym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie dostępności stron 
internetowych instytucji sektora 
publicznego osoby niepełnosprawne 
powinny mieć możliwość korzystania z 
usług zaufania i produktów 
przeznaczonych dla użytkownika 
końcowego stosowanych w ramach 
świadczenia tych usług na takich samych 
zasadach, co inni konsumenci.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia powinna brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego. Przy opracowywaniu 



PE507.971v01-00 10/31 PR\930845PL.doc

PL

środków prawnych dotyczących 
identyfikacji elektronicznej na szczeblu 
Unii uwzględniać należy ideę poprawy 
dostępności oraz uniwersalne rozwiązania 
„dla wszystkich”.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Dostawca usług zaufania jest 
administratorem danych osobowych, a 
zatem musi spełniać wymagania określone 
w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. W szczególności 
gromadzenie danych należy ograniczyć do 
minimum, uwzględniając przy tym cel 
świadczonej usługi.

(24) Dostawca usług zaufania jest 
administratorem danych osobowych, a 
zatem musi spełniać wymagania określone 
w krajowym prawie ochrony danych oraz 
w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. W szczególności 
gromadzenie i przechowywanie danych 
należy ograniczyć do minimum, 
uwzględniając przy tym cel świadczonej 
usługi.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Wysoki poziom ochrony danych 
osiągany za pomocą odpowiednich i 
zharmonizowanych zabezpieczeń ma 
jeszcze większe znaczenie z punktu 
widzenia stosowania systemów 
identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania, gdyż będą one wiązać się z 
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koniecznością przetwarzania danych 
osobowych. Przetwarzanie to służyć będzie 
między innymi jak najbardziej rzetelnemu 
identyfikowaniu i weryfikowaniu osób;
ponadto brak odpowiednich zabezpieczeń 
może doprowadzić do znacznego ryzyka 
związanego z ochroną danych, takiego jak 
ryzyko kradzieży tożsamości, fałszowania 
lub niewłaściwego wykorzystania nośnika 
elektronicznego.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24b) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w art. 8.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na wszystkich dostawcach usług 
zaufania powinien spoczywać obowiązek 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa dostosowanych do 
zagrożeń związanych z ich działalnością, 
tak aby zwiększyć zaufanie użytkowników 
do jednolitego rynku.

(26) Na wszystkich dostawcach usług 
zaufania powinien spoczywać obowiązek 
stosowania dobrych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa dostosowanych do 
zagrożeń związanych z ich działalnością, 
tak aby budować zaufanie użytkowników 
do świadczonych usług.

Or. en
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zgłaszanie przypadków naruszenia 
bezpieczeństwa i przeprowadzanie ocen 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa ma 
zasadnicze znaczenie pod względem 
zapewnienia odpowiednich informacji 
zainteresowanym stronom w razie 
naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 
integralności.

(29) Naruszenie ochrony, jeżeli nie 
zostanie odpowiednio i terminowo 
rozwiązane, może doprowadzić do 
poważnych strat gospodarczych i szkód 
społecznych dla danych osób, w tym do 
oszustwa dotyczącego tożsamości. W 
związku z tym zgłaszanie bez zbędnej 
zwłoki przypadków naruszenia
bezpieczeństwa i przeprowadzanie ocen 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa ma 
zasadnicze znaczenie pod względem 
zapewnienia odpowiednich informacji 
zainteresowanym stronom w razie 
naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 
integralności, zwłaszcza ze względu na 
umożliwienie im złagodzenia 
ewentualnych negatywnych skutków.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w 
odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, w ich imieniu lub 
na ich odpowiedzialność oraz w 
odniesieniu do dostawców usług zaufania 
posiadających siedzibę w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w 
odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, dostarczanych 
przez inną jednostkę upoważnioną do tego 
przez państwa członkowskie lub 
dostarczanych niezależnie, uznawanych 
jednak przez państwa członkowskie oraz w 
odniesieniu do dostawców usług zaufania 
posiadających siedzibę w Unii.

Or. en



PR\930845PL.doc 13/31 PE507.971v01-00

PL

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „usługa zaufania” oznacza każdą
elektroniczną usługę polegającą na 
tworzeniu, kontroli, weryfikacji i
przechowywaniu podpisów 
elektronicznych, pieczęci elektronicznych, 
elektronicznych znaczników czasu, 
dokumentów elektronicznych, usług 
przekazu elektronicznego, usług 
uwierzytelniania witryn internetowych i 
certyfikatów elektronicznych, w tym 
certyfikatów podpisów elektronicznych i 
pieczęci elektronicznych;

12) „usługa zaufania” oznacza 
elektroniczną usługę polegającą na 
tworzeniu, kontroli, weryfikacji lub
przechowywaniu podpisów 
elektronicznych, pieczęci elektronicznych, 
elektronicznych znaczników czasu, 
dokumentów elektronicznych, usług 
przekazu elektronicznego, usług 
uwierzytelniania witryn internetowych i 
certyfikatów elektronicznych, w tym 
certyfikatów podpisów elektronicznych i 
pieczęci elektronicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja usług zaufania zawarta we wniosku Komisji jest bardzo szeroka i wymaga 
przeformułowania. Chociaż proponowana drobna zmiana ogranicza zakres rozporządzenia, 
definicja usług zaufania wymaga mimo to dalszych zmian. 

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31a) „naruszenie ochrony” oznacza 
incydent związany z bezpieczeństwem 
prowadzący do przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, 
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia 
lub dostępu do danych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

Or. en
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Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji 
elektronicznej przy użyciu środka 
identyfikacji elektronicznej oraz 
uwierzytelnienia, na potrzeby dostępu do 
tej usługi uznaje się i akceptuje wszystkie 
środki identyfikacji elektronicznej wydane 
w innym państwie członkowskim i objęte 
systemem uwzględnionym na liście 
publikowanej przez Komisję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 7.

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną w ramach 
uzyskiwania dostępu do usługi online
oferowana jest identyfikacja elektroniczna
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi uznaje się i 
akceptuje wszystkie środki identyfikacji 
elektronicznej wydane w innym państwie 
członkowskim i objęte systemem 
uwzględnionym na liście publikowanej 
przez Komisję zgodnie z procedurą 
koordynacji opartej na neutralności 
technologicznej, o której mowa w art. 7.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane przez zgłaszające państwo 
członkowskie, w jego imieniu lub na jego 
odpowiedzialność;

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane albo przez państwo 
członkowskie, albo przez inną jednostkę 
upoważnioną przez państwo członkowskie 
lub też zostały wydane niezależnie, będąc 
jednocześnie uznawane przez zgłaszające 
państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki identyfikacji elektronicznej mogą 
być używane w celu zapewnienia dostępu 
przynajmniej do usług publicznych
wymagających identyfikacji elektronicznej
w zgłaszającym państwie członkowskim;

b) środki identyfikacji elektronicznej mogą 
być używane w celu zapewnienia dostępu 
przynajmniej do usług publicznych
oferujących identyfikację elektroniczną w
celu dostępu do usług w zgłaszającym 
państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i nieodpłatnie, tak aby wszystkie 
strony ufające mogły dokonać weryfikacji 
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie nie nakładają
żadnych specjalnych wymagań 
technicznych na strony ufające posiadające 
siedzibę poza ich terytorium, które 
zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi naruszenie 
lub częściowe uszkodzenie zgłoszonego 
systemu identyfikacji lub mechanizmu 
uwierzytelniania, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zawiesza lub wycofuje 
zgłoszony system identyfikacji lub 
mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie, tak aby wszystkie strony ufające 
mogły dokonać weryfikacji danych 
identyfikujących osobę otrzymanych w 
formie elektronicznej. Państwa 
członkowskie nakładają takie specjalne 
wymagania techniczne jedynie na strony 
ufające posiadające siedzibę poza ich 
terytorium, które zamierzają dokonać 
takiego uwierzytelnienia, co uzgodniono 
zgodnie z procedurami określonymi w art.
8. Jeżeli nastąpi naruszenie lub częściowe 
uszkodzenie zgłoszonego systemu 
identyfikacji lub mechanizmu 
uwierzytelniania, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zawiesza lub wycofuje 
zgłoszony system identyfikacji lub 
mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

Or. en



PE507.971v01-00 16/31 PR\930845PL.doc

PL

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organy odpowiedzialne za zgłaszany 
system identyfikacji elektronicznej;

b) organ rządowy odpowiedzialny za 
zgłaszany system identyfikacji 
elektronicznej;

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności,
formaty i procedury dotyczące zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1 i 3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2.

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty i 
procedury dotyczące zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 1 i 3. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących ułatwiania transgranicznej 
interoperacyjności środków identyfikacji 
elektronicznej poprzez określanie 
minimalnych wymagań technicznych.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących ułatwiania transgranicznej 
interoperacyjności środków identyfikacji 
elektronicznej poprzez określanie
technologicznie neutralnych minimalnych 
wymagań odpowiadających różnym 
poziomom bezpieczeństwa, które nie mogą 
zmieniać podstawowej struktury takich 
krajowych systemów identyfikacji 
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elektronicznej.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli chodzi o transgraniczną 
wymianę danych osobowych niezbędne 
jest zapewnienie interoperacyjności 
środków identyfikacji elektronicznej, przy 
czym stosuje się odpowiednio przepisy art. 
11 ust. 2. 

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy usług zaufania i organy 
nadzorcze zapewniają rzetelne i zgodne z 
prawem przetwarzanie danych osobowych, 
zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

1. Dostawcy usług zaufania i organy 
nadzorcze zapewniają rzetelne i zgodne z 
prawem przetwarzanie danych osobowych, 
zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i 
właściwymi przepisami krajowymi.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy usług zaufania gwarantują 
poufność i integralność danych 
odnoszących się do osoby, na rzecz której 

3. Dostawcy usług zaufania gwarantują 
poufność i integralność danych 
odnoszących się do osoby, na rzecz której 
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świadczona jest usługa zaufania. świadczona jest usługa zaufania, w 
szczególności dopilnowując, by dane 
wykorzystane do świadczenia usług 
zaufania nie mogły zostać pozyskane.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla skutków prawnych 
używania pseudonimów w prawie 
krajowym państwa członkowskie nie 
zabraniają dostawcom usług zaufania 
podawania pseudonimu w certyfikatach 
podpisów elektronicznych w miejsce 
nazwiska podpisującego.

4. Bez uszczerbku dla skutków prawnych 
używania pseudonimów w prawie 
krajowym państwa członkowskie nie 
zabraniają dostawcom usług zaufania 
podawania pseudonimu w certyfikatach 
podpisów elektronicznych w miejsce 
nazwiska podpisującego. W związku z tym 
przetwarzane dane uznaje się za dane 
osobowe nawet w przypadku używania 
pseudonimów.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Prawo dostępu użytkowników usług 

zaufania do informacji 
Dostawcy usług zaufania zapewniają 
użytkownikom przynajmniej:
(a) informacje o gromadzeniu, 
przekazywaniu i przechowywaniu ich 
danych osobowych;
(b) narzędzia umożliwiające sprawdzenie 
ich danych osobowych i wykonanie 
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przysługującego im prawa do ochrony 
danych.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych w 
każdym przypadku, kiedy jest to możliwe.

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych w 
każdym przypadku.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ z siedzibą na swoim 
terytorium lub, za obopólną zgodą, z 
siedzibą w innym państwie członkowskim 
na odpowiedzialność wyznaczającego 
państwa członkowskiego. Organom 
nadzorczym przyznaje się wszelkie 
uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, 
które są niezbędne do wykonywania 
powierzonych im zadań.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ nadzorczy z siedzibą na 
swoim terytorium lub, za obopólną zgodą, 
z siedzibą w innym państwie 
członkowskim na odpowiedzialność 
wyznaczającego państwa członkowskiego.
Organom nadzorczym przyznaje się 
wszelkie uprawnienia nadzorcze i 
dochodzeniowe, które są niezbędne do 
wykonywania powierzonych im zadań.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania procedur 
mających zastosowanie do zadań, o 
których mowa w ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapis o aktach delegowanych zostaje skreślony, gdyż sprawozdawczyni uważa, że konieczne 
jest bardziej dokładne określenie celu i zakresu przekazanych uprawnień. Komisja proszona 
jest o dokładniejsze określenie celu proponowanych przez nią aktów delegowanych.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności,
formaty i procedury dotyczące 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty 
dotyczące sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2.

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastosowanie się do wniosku byłoby 
niezgodne z niniejszym rozporządzeniem.

b) zastosowanie się do wniosku byłoby 
niezgodne z niniejszym rozporządzeniem
lub z prawem krajowym.

Or. en
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Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty i 
procedury dotyczące wzajemnej pomocy 
przewidzianej w niniejszym artykule. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 39 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapis o aktach wykonawczych zostaje skreślony, gdyż sprawozdawczyni uważa, że konieczne 
jest bardziej dokładne określenie celu i zakresu takich aktów wykonawczych. Komisja 
proszona jest o dokładniejsze określenie celu proponowanych przez nią aktów wykonawczych.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji i 
innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji 
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności.

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji i 
innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji 
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności. Jeśli takie zawiadomienie 
nie może zostać wydane w ciągu 24 
godzin, to do zawiadomienia dołączyć 
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należy stosowne wyjaśnienie powodów 
takiego opóźnienia.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy naruszenie 
bezpieczeństwa może mieć niekorzystny 
wpływ na użytkownika usług zaufania, 
organ nadzorczy bez zbędnej zwłoki 
powiadamia użytkowników usług zaufania 
o naruszeniu bezpieczeństwa w celu 
umożliwienia im podjęcia niezbędnych 
środków ostrożności. Uznaje się, że 
naruszenie bezpieczeństwa ma 
niekorzystny wpływ na użytkownika usług 
zaufania, jeżeli może doprowadzić na 
przykład do kradzieży tożsamości, 
fałszowania lub zaszkodzenia reputacji.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowany organ nadzorczy może
również podać zaistniałe fakty do 
wiadomości publicznej lub nałożyć taki 
obowiązek na dostawcę usług zaufania, 
jeżeli uzna, że ujawnienie naruszenia leży 
w interesie publicznym.

Zainteresowany organ nadzorczy podaje
również zaistniałe fakty do wiadomości 
publicznej lub nakłada taki obowiązek na 
dostawcę usług zaufania, jeżeli uzna, że 
ujawnienie naruszenia leży w interesie 
publicznym.

Or. en
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności,
formaty i procedury, w tym również 
terminy, mające zastosowanie do celów, o 
których mowa w ust. 1–3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty mające 
zastosowanie do celów, o których mowa w 
ust. 1–3. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy, z własnej inicjatywy albo 
w odpowiedzi na wniosek Komisji, może w 
dowolnym momencie przeprowadzić audyt 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone w 
niniejszym rozporządzeniu. W 
przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, iż 
naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, organ nadzorczy 
informuje organy ds. ochrony danych o 
wynikach audytów.

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy może w dowolnym 
momencie przeprowadzić audyt 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone w 
niniejszym rozporządzeniu. W 
przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, iż 
naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, organ nadzorczy 
informuje organy ds. ochrony danych o 
wynikach audytów.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania warunków 
uznawania niezależnych organów 
przeprowadzających audyty, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu oraz w 
art. 15 ust. 1 i w art. 17 ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten konkrety zapis został już ujęty w rozporządzeniu 765/2008, do którego na późniejszym 
etapie zostanie poczynione odniesienie.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
procedury i formaty mające zastosowanie 
do celów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4.
Te akty wykonawcze są przyjmowane
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty mające 
zastosowanie do celów, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 4. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona w 
ciągu jednego miesiąca, organ nadzorczy 
informuje dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania o przyczynach opóźnienia 
oraz podaje termin, w jakim weryfikacja 

Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona w 
ciągu jednego miesiąca, organ nadzorczy 
informuje dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania o przyczynach opóźnienia 
oraz podaje termin, w jakim weryfikacja 
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zostanie zakończona. zostanie zakończona. Jeżeli dostawca 
usług zaufania wydał stosowne 
dokumenty, weryfikacja zostaje 
zakończona w ciągu trzech miesięcy.

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności,
formaty i procedury mające zastosowanie 
do celów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
Te akty wykonawcze są przyjmowane
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty mające 
zastosowanie do celów, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) rejestrują przez odpowiedni okres
wszelkie informacje dotyczące danych 
wydanych i otrzymanych przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania, w 
szczególności w celu przedstawienia 
dowodów w postępowaniach sądowych.
Rejestracja może odbywać się drogą 
elektroniczną;

g) rejestrują wszelkie informacje dotyczące 
danych wydanych i otrzymanych przez 
dostawcę kwalifikowanych usług zaufania, 
w szczególności w celu przedstawienia 
dowodów w postępowaniach sądowych.
Czas przechowywania tych informacji jest 
ściśle ograniczony do niezbędnego 
minimum i jest zgodny z zasadą 
minimalizacji danych. Rejestracja może 
odbywać się drogą elektroniczną;

Or. en
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności,
formaty i procedury mające zastosowanie 
do celu, o którym mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2.

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty i 
procedury mające zastosowanie do celu, o 
którym mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 16 
ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, art. 21 
ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, art. 27 
ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 37 ust. 
3 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 15 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 
ust. 6, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 
ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 
ust. 4, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 
oraz art. 37 ust. 3 powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
sześć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu. 

Or. en
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, 
art. 16 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, 
art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, 
art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, 
art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 
37 ust. 3 może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 8 ust. 3, art. 15 ust. 5, art. 18 ust. 5, 
art. 20 ust. 6, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, 
art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, 
art. 29 ust. 4, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 
ust. 3 oraz art. 37 ust. 3 może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, 
art. 16 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, 
art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, 
art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, 
art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 
37 ust. 3 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 3, art. 15 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 
20 ust. 6, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 
ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 
ust. 4, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 
oraz art. 37 ust. 3 wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
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poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż cztery 
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata.

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż pięć 
lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata, w stosownych przypadkach wraz z 
odpowiednimi wnioskami 
ustawodawczymi.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uniemożliwienie, na ile jest to 
wykonalne, pozyskania danych służących 
do składania podpisu użytych do 
wygenerowania podpisu oraz ochronę 
podpisu przed sfałszowaniem za pomocą 
aktualnie dostępnych technologii;

c) uniemożliwienie pozyskania danych 
służących do składania podpisu użytych do 
wygenerowania podpisu oraz ochronę 
podpisu przed sfałszowaniem za pomocą 
aktualnie dostępnych technologii;

Or. en
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UZASADNIENIE

Brakuje szczegółowych transgranicznych i międzysektorowych ram UE, które odnosiłyby się 
do bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych w użyciu transakcji elektronicznych oraz 
obejmowałyby identyfikację elektroniczną, uwierzytelnianie elektroniczne i usługi zaufania. 
Obowiązujący akt prawny UE – dyrektywa 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w 
zakresie podpisów elektronicznych – obejmuje zasadniczo tylko podpisy elektroniczne.
W europejskiej agendzie cyfrowej określono istniejące bariery utrudniające rozwój cyfrowy 
Europy i zaproponowano akty prawne dotyczące usług zaufania, jak podpisy elektroniczne, 
wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania, które 
mają ustanowić precyzyjne ramy prawne w celu wyeliminowania rozdrobnienia i braku 
interoperacyjności, wzmocnienia obywatelstwa cyfrowego i zapobiegania 
cyberprzestępczości. Wprowadzenie przepisów prawnych zapewniających wzajemne 
uznawanie elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania w całej UE stanowi 
również kluczowe działanie przewidziane w Akcie o jednolitym rynku, a także w Planie 
działania na rzecz stabilności i wzrostu. Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał 
znaczenie bezpieczeństwa usług elektronicznych.
Wniosek Komisji składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na wzajemnym 
uznawaniu i akceptowaniu na szczeblu UE zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej.  Druga część wniosku ma na celu ustanowienie wspólnych ram dla takich 
usług zaufania jak podpisy elektroniczne. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako dobry punkt wyjściowy i 
popiera wysiłki mające na celu ustanowienie ram prawnych na szczeblu UE. 
Sprawozdawczyni uważa jednak, że zarówno cele, jak i treść proponowanego rozporządzenia 
można by uściślić oraz że ważne jest, by ustawodawcy uważnie rozpatrzyli cały zakres 
wniosku. W swojej obecnej formie wniosek Komisji jest zbyt ogólnikowo sformułowany, aby 
mógł zostać należycie oceniony przez ustawodawcę. W szczególności definicja usług 
zaufania wymaga dokładniejszego opracowania. Grono dostawców usług zaufania będzie 
uzależnione od ustalonej definicji, zależeć od niej będzie też to, jakie podmioty podlegać będą 
temu rozporządzeniu. Sprawozdawczyni zawęziła definicję usług zaufania. 
Komisja uznała, że rozporządzenie jest najbardziej odpowiednim narzędziem prawnym w 
związku z możliwością jego bezpośredniego stosowania, co z kolei pozwoliłoby ograniczyć 
rozdrobnienie prawne i zagwarantować większą pewność prawną.  Chociaż można uznać, że 
to zharmonizowane podejście może być korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron,
sprawozdawczyni obstaje przy ocenie, że bardziej stopniowe podejście byłoby może nawet 
bardziej konstruktywne, a ustalenie pewnych priorytetów w obrębie usług transgranicznych, 
które proponowane rozporządzenie ma regulować, mogłoby korzystnie wpłynąć na ogólny 
wynik.
Proponowane rozporządzenie w wielu swoich przepisach upoważnia Komisję do przyjęcia 
aktów delegowanych lub środków wykonawczych. Sprawozdawczyni jest zdania, że takie 
dalsze akty i środki mogą przyczynić się do jednolitego stosowania rozporządzenia i mogą 
umożliwić dalsze dostosowanie praktyk krajowych w oparciu o doświadczenia zgromadzone 
po wejściu w życie rozporządzenia, jednak jest sceptyczna co do podejścia 
charakteryzującego się tak znacznym poleganiem na tych aktach. Zalecając krytyczne 
przyjrzenie się zaproponowanym aktom wykonawczym, sprawozdawczyni sugeruje 
poprawki, które ograniczą proponowane akty do ściśle technicznego wdrożenia omawianego 
aktu prawnego w trosce o jego jednolite wdrożenie. 
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Jeżeli chodzi o akty delegowane, sprawozdawczyni chciałaby poddać dokładniejszej ocenie 
konieczność i zakres tych aktów i proponuje bardziej selektywne podejście. 
Sprawozdawczyni proponuje skreślić pewne akty delegowane do momentu dokładniejszego 
wyjaśnienia przez Komisję zakresu i celu, jaki ma zamiar im nadać. Zobowiązania należy 
bowiem określić w jak największym stopniu raczej w akcie podstawowym, niż w drodze 
aktów delegowanych. W związku ze skomplikowaną naturą tych aktów sprawozdawczyni 
zastrzega sobie prawo dalszego ich rozparzenia na późniejszym etapie i zaproponowania 
dalszych zmian w formie poprawek do projektu sprawozdania. 
Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę z gospodarczego i społecznego potencjału tego 
wniosku, jest jednak również świadoma wyzwań, często bardzo technicznej natury, z którymi 
należy się zmierzyć w celu uzyskania tekstu ustawodawczego o pełnej mocy. W odniesieniu 
do systemów identyfikacji elektronicznej ważne jest, by budować interoperacyjność bez 
wprowadzania znacznych zmian do przyjętych w poszczególnych krajach rozwiązań w 
zakresie identyfikacji elektronicznej. W związku z tym wzajemnie uznawane standardy 
służące technicznej interoperacyjności powinny być technologicznie neutralne, tak aby 
respektowane były różne wybory dokonywane przez państwa członkowskie. 
Ponadto kolejnym wyzwaniem będzie wprowadzenie odpowiedniej równowagi z jednej 
strony między elementami zapewniającymi bezpieczeństwo – aby zbudować zaufanie i 
akceptację wśród obywateli, a z drugiej strony kosztami i innymi konsekwencjami tych 
elementów bezpieczeństwa dla zaangażowanych podmiotów po stronie dostawców. W tym 
kontekście istotne jest również przyjrzenie się kwestiom odpowiedzialności.
Wreszcie sprawozdawczyni uważa, że świadczone usługi zaufania i produkty przeznaczone 
dla użytkownika końcowego stosowane w ramach świadczenia usług objętych tym 
rozporządzeniem powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Fizyczne posługiwanie 
się tymi narzędziami powinno być możliwe i dostępne dla wszystkich, również dla osób 
niepełnosprawnych. Sprawozdawczyni uważa, że w obecnej dobie cyfrowej należy 
uwzględnić skuteczny i pozbawiony barier udział osób niepełnosprawnych w jednolitym 
europejskim rynku cyfrowym.


