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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0238),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0133/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 18. septembra 2012,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7–0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Kľúčom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja je vybudovanie dôvery v online 
prostredie. V dôsledku nedostatku dôvery 
spotrebitelia, podniky a správne orgány 
váhajú s realizáciou elektronických 
transakcií a prijímaním nových služieb.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V záujme zabezpečenia rovnakých 
príležitostí a začlenenia pre všetky zložky 
spoločnosti je nevyhnutné, aby všetci 
občania mali prístup k technológiám a 
zručnostiam, ktoré im umožnia v rovnakej 
miere využívať prínosy ponuky 
digitálnych produktov a elektronických 
služieb. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa 
vytvára sieť vnútroštátnych orgánov 
zodpovedných za elektronické 
zdravotníctvo. S cieľom posilniť 
bezpečnosť a plynulosť cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti sa od tejto siete 
vyžaduje, aby vytvorila usmernenia pre 
cezhraničný prístup k elektronickým 
zdravotným údajom a službám, a to aj 
prostredníctvom podpory „spoločných 
opatrení na identifikáciu a autentifikáciu 
s cieľom uľahčiť prenosnosť údajov v 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti“. 
Vzájomné uznávanie a akceptovanie 
elektronickej identifikácie a autentifikácie 
je kľúčom k uskutočneniu cezhraničnej 

vypúšťa sa
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zdravotnej starostlivosti pre európskych 
občanov. Keď ľudia cestujú za ošetrením, 
ich zdravotné údaje musia byť prístupné v 
krajine ošetrenia. To si vyžaduje pevný, 
bezpečný a dôveryhodný rámec 
elektronickej identifikácie.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 2011/24/EÚ existuje a uplatňuje sa bez ohľadu na túto pripomienku, preto by sa 
toto odôvodnenie malo vypustiť ako zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) Cezhraničné používanie prostriedkov 
elektronickej identifikácie v rámci 
oznámeného systému vyžaduje, aby 
členské štáty spolupracovali na 
zabezpečení technickej interoperability. Na 
základe tejto potreby sa vylučujú 
akékoľvek konkrétne vnútroštátne 
technické pravidlá, ktoré by vyžadovali, 
aby napríklad nenárodné závislé strany 
získali konkrétny hardvér alebo softvér na 
overenie a potvrdenie platnosti oznámenej 
elektronickej identifikácie. Na druhej 
strane sú nevyhnutné technické požiadavky 
na používateľov, vyplývajúce z 
inherentných špecifikácií ktoréhokoľvek 
používaného tokenu (napríklad čipových 
kariet). Pri zabezpečovaní interoperability 
je však potrebné zohľadniť rôzne 
prístupy, ktoré si členské štáty vybrali pre 
budovanie svojich vnútroštátnych 
systémov elektronickej identifikácie. 
Štandardy zabezpečujúce technickú 
interoperabilitu musia byť preto 
technologicky neutrálne, aby bolo možné 
rešpektovať rôzne voľby systémov zo 
strany členských štátov, a nemali by 
meniť základné nastavenia týchto 
systémov. 
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Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Cezhraničné využívanie 
prostriedkov pre elektronickú 
identifikáciu by nemalo viesť k 
sprístupneniu osobných údajov, ktoré nie 
sú pre poskytovanú službu nevyhnutné. V 
tejto súvislosti by teda mala byť 
dodržiavaná zásada minimalizácie údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Toto nariadenie by malo byť 
technologicky neutrálne. Právne účinky, 
ktoré zaručuje, by sa mali dosiahnuť 
akýmikoľvek technickými prostriedkami 
za predpokladu, že sa splnia požiadavky 
uvedené v tomto nariadení.

(21) Toto nariadenie by malo byť 
technologicky neutrálne, a to pokiaľ ide o
systémy elektronickej identifikácie, ako aj 
dôveryhodné služby. Právne účinky, ktoré 
zaručuje, by sa mali dosiahnuť 
akýmikoľvek technickými prostriedkami 
za predpokladu, že sa splnia požiadavky 
uvedené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol 
platnosť v EÚ, a v súlade s návrhom 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o dostupnosti webových stránok orgánov 
verejného sektora, ktorý predložila 
Komisia, by osoby s postihnutím mali mať 
možnosť využívať dôveryhodné služby a 
produkty pre koncových používateľov 
používané pri poskytovaní týchto služieb 
na rovnakých základoch ako iní 
spotrebitelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie musí Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností zohľadňovať požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a 
ochrany ľudského zdravia. Pri vytváraní 
právnych opatrení týkajúcich sa 
elektronickej identifikácie na úrovni Únie 
by sa mali uplatňovať koncepcie 
prístupnosti a dizajnu pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Poskytovateľ dôveryhodných služieb 
je kontrolór osobných údajov, a preto musí 
plniť povinnosti stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 
24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov. Najmä zber údajov 
by sa mal čo najviac minimalizovať so 
zreteľom na účel poskytovanej služby.

(24) Poskytovateľ dôveryhodných služieb 
je kontrolór osobných údajov, a preto musí
plniť povinnosti stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch o 
ochrane údajov a v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov. Najmä zber údajov 
a ich uchovávanie by sa mali čo najviac 
minimalizovať so zreteľom na účel 
poskytovanej služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany údajov pomocou náležitých a 
harmonizovaných bezpečnostných 
opatrení je ešte dôležitejšie v prípade 
používania systémov elektronickej 
identifikácie a dôveryhodných služieb, 
pretože v oboch prípadoch bude potrebné 
spracovávať osobné údaje. Toto 
spracovávanie bude okrem iného závisieť 
od najspoľahlivejšieho spôsobu, ako určiť 
a overiť totožnosť osôb; nedostatok 
vhodných bezpečnostných opatrení by 
navyše mohol viesť k významným rizikám 
v oblasti ochrany údajov, ako sú krádež 
identity, falšovanie alebo zneužitie 
elektronických médií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24b) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie, a 
to predovšetkým v jej článku 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Povinnosťou všetkých poskytovateľov 
dôveryhodných služieb by malo byť 
uplatňovanie dobrého bezpečnostného 
postupu primeraného rizikám súvisiacim s 
ich činnosťami s cieľom posilniť dôveru 
používateľov v jednotný trh.

(26) Povinnosťou všetkých poskytovateľov 
dôveryhodných služieb by malo byť 
uplatňovanie dobrého bezpečnostného 
postupu primeraného rizikám súvisiacim s 
ich činnosťami s cieľom budovať dôveru 
používateľov v príslušné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(29) Ak sa narušenie bezpečnosti nerieši 
primeraným spôsobom a včas, môže to 
viesť k značným hospodárskym stratám a 
spoločenskej škode príslušných 
jednotlivcov vrátane krádeže totožnosti. 
Oznamovanie narušení bezpečnosti bez 
zbytočného odkladu a posúdenia 
bezpečnostných rizík sú preto zásadné pre 
poskytnutie primeraných informácií 
zúčastneným stranám v prípade narušenia 
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bezpečnosti alebo straty neporušenosti, 
najmä s cieľom poskytnúť im možnosť 
zmierniť prípadné nepriaznivé účinky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronickú identifikáciu poskytovanú 
členskými štátmi vydanú iným subjektom 
povereným členskými štátmi alebo vydanú 
nezávisle, avšak uznanú členskými štátmi
a poskytovateľmi dôveryhodných služieb 
usadenými v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Vymedzenie dôveryhodných služieb, ktoré je súčasťou návrhu Komisie, je veľmi široké a je ho 
potrebné upraviť. Miernou úpravou sa docieli zúženie rozsahu pôsobnosti nariadenia, 
vymedzenie dôveryhodných služieb však treba ešte prepracovať.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 31a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) „narušenie bezpečnosti“ znamená 
bezpečnostný incident, ktorý má za 
následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo prístup k údajom, ktoré 
sa prenášajú, uchovávajú alebo inak 
spracúvajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) prostriedky elektronickej identifikácie 
sú vydané členským štátom, alebo iným 
subjektom povereným členským štátom, 
alebo vydané nezávisle, avšak uznané 
členskými štátmi oznamujúcim členským 
štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) prostriedky elektronickej identifikácie 
sa môžu použiť na prístup aspoň k 
verejným službám, ktoré poskytujú
elektronickú identifikáciu na účel prístupu 
k službe v oznamujúcom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť možnosti autentifikácie online 
kedykoľvek a bezplatne, aby si každá 
závislá strana mohla overiť osobné 
identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Členské štáty nesmú 
uložiť žiadne konkrétne technické 
požiadavky závislým stranám usadeným
mimo ich územia, ktoré chcú vykonať 

(d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť možnosti autentifikácie online 
kedykoľvek, aby si každá závislá strana 
mohla overiť osobné identifikačné údaje, 
ktoré prijala v elektronickej forme. Členské 
štáty vyžadujú takéto konkrétne technické 
požiadavky, ktoré boli schválené v súlade 
s postupmi stanovenými v článku 8, iba od 
závislých strán usadených mimo ich 
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takúto autentifikáciu. Keď sa naruší alebo 
čiastočne kompromituje buď oznámený 
systém identifikácie, alebo možnosť 
autentifikácie, členské štáty bezodkladne 
pozastavia alebo odvolajú oznámený 
systém identifikácie alebo možnosť 
autentifikácie alebo ich príslušné 
kompromitované časti a informujú o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s 
článkom 7;

územia, ktoré chcú vykonať takúto 
autentifikáciu. Keď sa naruší alebo 
čiastočne kompromituje buď oznámený 
systém identifikácie, alebo možnosť 
autentifikácie, členské štáty bezodkladne 
pozastavia alebo odvolajú oznámený 
systém identifikácie alebo možnosť 
autentifikácie alebo ich príslušné 
kompromitované časti a informujú o tom 
ostatné členské štáty a Komisiu v súlade s 
článkom 7;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) orgány zodpovedné za oznámený 
systém elektronickej identifikácie;

(b) vládny orgán zodpovedný za oznámený 
systém elektronickej identifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať okolnosti,
formáty a postupy oznámenia uvedené v 
odsekoch 1 a 3. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2.

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov definovať formáty a 
postupy oznámenia uvedené v odsekoch 1 
a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o uľahčenie cezhraničnej 
interoperability prostriedkov elektronickej 
identifikácie stanovením technologicky 
neutrálnych minimálnych požiadaviek pre 
rôzne úrovne bezpečnosti, ktorými sa 
nemôže meniť základné nastavenie 
vnútroštátnych systémov elektronickej 
identifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. So zreteľom na cezhraničnú výmenu 
osobných údajov potrebnú na 
zabezpečenie interoperability prostriedkov 
elektronickej identifikácie sa použijú 
mutatis mutandis ustanovenia článku 11 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a 
orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní 
osobných údajov spravodlivé a zákonné 
postupy v súlade so smernicou 95/46/ES.

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb a 
orgány dohľadu zabezpečia pri spracovaní 
osobných údajov spravodlivé a zákonné 
postupy v súlade so smernicou 95/46/ES a 
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platnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov 
týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú 
dôveryhodnú službu.

3. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
zaručia dôvernosť a neporušenosť údajov 
týkajúcich sa osoby, ktorej poskytujú 
dôveryhodnú službu, a to najmä tým, že 
zabezpečia, aby údaje použité na účely 
generovania dôveryhodných služieb 
nemohli byť získané odvodením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý právny 
účinok vzťahujúci sa na pseudonymy 
podľa vnútroštátneho práva, členské štáty 
nesmú brániť poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch 
elektronických podpisov uvádzali 
pseudonym namiesto mena signatára.

4. Bez toho, aby bol dotknutý právny 
účinok vzťahujúci sa na pseudonymy 
podľa vnútroštátneho práva, členské štáty 
nesmú brániť poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch 
elektronických podpisov uvádzali 
pseudonym namiesto mena signatára. 
Spracovávané údaje sú preto považované 
za osobné údaje aj v prípade, že bol 
použitý pseudonym.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Právo používateľov dôveryhodných 

služieb na prístup a informácie
Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
užívateľom poskytnú aspoň:
a) informácie o zbere, postupovaní a 
uchovávaní ich osobných údajov;
b) prostriedky na umožnenie kontroly ich 
osobných údajov a vykonávanie práva na 
ochranu ich osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Dôveryhodné služby, ktoré sú
poskytované, a produkty pre koncových 
užívateľov, ktoré sú používané pri 
poskytovaní týchto služieb sa sprístupňujú 
osobám so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

pod dohľadom určujúceho členského štátu. 
Orgány dohľadu dostanú všetky dozorné a 
vyšetrovacie právomoci potrebné na 
vykonávanie ich úloh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie o delegovaných aktoch sa vypúšťa, pretože spravodajkyňa sa domnieva, že je 
potrebné bližšie špecifikovať ich účel a rozsah pôsobnosti. Komisia by mala spresniť, za akým 
účelom navrhuje delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť formáty 
oznámenia uvedeného v odseku 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) vyhovenie žiadosti by nebolo zlučiteľné 
s týmto nariadením ani s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie o vykonávacích aktoch sa vypúšťa, pretože spravodajkyňa sa domnieva, že je 
potrebné bližšie špecifikovať ich účel a rozsah pôsobnosti. Komisia by mala spresniť, za akým 
účelom navrhuje delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Poskytovatelia dôveryhodných služieb do 
24 hodín príslušnému orgánu dohľadu, 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre 
bezpečnosť informácií a ďalším 
relevantným tretím stranám, ako sú orgány 

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

na ochranu údajov, oznámia každé 
narušenie bezpečnosti alebo stratu 
neporušenosti s významným vplyvom na 
poskytovanú dôveryhodnú službu a osobné 
údaje uchovávané v rámci nej. Ak toto 
oznámenie nie je možné poskytnúť do 24 
hodín, k oznámeniu by sa malo priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je pravdepodobné, že narušenie 
bezpečnosti bude mať negatívny vplyv na 
používateľov dôveryhodných služieb, 
orgán dohľadu toto narušenie 
bezodkladne oznámi používateľom 
dôveryhodných služieb, aby im umožnil 
prijať nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia. Za narušenie, ktoré má 
negatívny vplyv na používateľov 
dôveryhodných služieb, sa môže 
považovať také, ktoré by mohlo viesť 
napríklad ku krádeži či falšovanie identity 
alebo k poškodeniu dobrého mena.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť formáty 
uplatniteľné na účel odsekov 1 až 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto spresnenie je už súčasťou nariadenia 765/2008, na ktoré sa bude odkazovať neskôr.

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa overovanie neukončí do jedného 
mesiaca, orgán dohľadu o tom informuje 
kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb a oznámi mu 

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

dôvody meškania a lehotu, v ktorej sa 
overovanie ukončí. V prípade, že 
poskytovateľ dôveryhodných služieb 
predložil príslušné dokumenty, overenie 
sa ukončí do troch mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť formáty 
uplatniteľné na účel odsekov 1 až 2. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(g) zaznamenávajú relevantné informácie 
týkajúce sa údajov vydaných a prijatých 
kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, najmä na účel 
poskytnutia dôkazov v súdnom konaní. 
Uchovávanie takýchto informácií je 
striktne obmedzené na nevyhnutnú dobu a 
je v súlade so zásadou minimalizácie 
údajov. Toto zaznamenávanie sa môže 
realizovať elektronicky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
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 
uvedené 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 dobu 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. en

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3
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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 právomocí uvedených 
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 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 48
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 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 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a 
Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 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 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
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. Prvá správa sa predloží 
najneskôr päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Následné 
správy bude potom predkladať každé štyri 
roky, ktoré sa v prípade potreby doplnia o 
vhodné legislatívne návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) údaje na vytvorenie elektronického 
podpisu použité na vytvorenie 
elektronického podpisu nebolo možné s 
primeraným uistením odvodiť a 
elektronický podpis bol chránený proti 
falšovaniu pomocou technológií 
dostupných v súčasnosti;

(c) údaje na vytvorenie elektronického 
podpisu použité na vytvorenie 
elektronického podpisu nebolo možné 
odvodiť a elektronický podpis bol 
chránený proti falšovaniu pomocou 
technológií dostupných v súčasnosti;

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Neexistuje všeobecný cezhraničný a medziodvetvový rámec EÚ pre bezpečné, dôveryhodné 
a ľahko použiteľné elektronické transakcie, ktorý by sa vzťahoval na elektronickú 
identifikáciu, autentifikáciu aj dôveryhodné služby. Existujúce právne predpisy EÚ, 
konkrétne smernica 1999/93/ES o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy, sa v podstate 
vzťahujú iba na elektronické podpisy.

V Digitálnej agende pre Európu sa identifikujú existujúce bariéry digitálneho vývoja Európy 
a plánujú sa právne predpisy o dôveryhodných službách, ako sú elektronické podpisy a 
vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a autentifikácie, ktorými sa vytvorí jasný 
právny rámec s cieľom eliminovať fragmentáciu a nedostatočnú interoperabilitu, posilniť 
digitálne občianstvo a predchádzať počítačovej kriminalite. Právne predpisy zabezpečujúce 
vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a autentifikácie v celej EÚ sú zároveň 
kľúčovým opatrením Aktu o jednotnom trhu, ako aj Plánu pre stabilitu a rast. Európsky 
parlament opakovane zdôraznil význam bezpečnosti elektronických služieb.

Návrh Komisie obsahuje dve časti. Prvá sa zameriava na vzájomné uznávanie a akceptovanie 
oznámených systémov elektronickej identifikácie na úrovni EÚ. Druhá časť má za cieľ 
vytvoriť spoločný rámec pre dôveryhodné služby, ako sú elektronické podpisy. 

Spravodajkyňa víta návrh Komisie ako dobrý východiskový bod a podporuje snahy 
o vytvorenie právneho rámca na úrovni EÚ. Domnieva sa však, že ciele aj obsah návrhu 
nariadenia by sa mohli ešte viac spresniť a že je dôležité, aby si tí, ktorí sa budú podieľať na 
prijatí tohto právneho predpisu, celý tento návrh zvážili v plnej miere. Súčasné znenie návrhu 
Komisie je formulované príliš vágne na to, aby ho bolo možné náležite zhodnotiť 
zákonodarcom. Dôkladnejšie treba prepracovať najmä vymedzenie dôveryhodných služieb. 
Tzv. priestor, v ktorom sa budú poskytovatelia dôveryhodných služieb pohybovať, sa bude 
líšiť v závislosti od zvoleného vymedzenia, a to isté platí aj v prípade aktérov, na ktorých sa 
toto nariadenie bude vzťahovať. Spravodajkyňa vymedzenie dôveryhodných služieb zužuje. 

Komisia sa domnieva, že nariadenie je tým najvhodnejším právnym nástrojom, pretože sa 
uplatňuje priamo, a tým obmedzuje právnu roztrieštenosť a prispieva k väčšej právnej istote. 
Tento harmonizovaný prístup by síce mohol byť považovaný za prínosný pre všetky 
zúčastnené strany, spravodajkyňa však napriek tomu bude pokračovať v hodnotení toho, či by 
odstupňovaný prístup nebol konštruktívnejší a či by z hľadiska celkového výsledku nebolo 
užitočné uprednostniť, aby sa navrhované nariadenie vzťahovalo na cezhraničné služby.

Návrh nariadenia v mnohých svojich ustanoveniach splnomocňuje Komisiu, aby prijímala 
delegované akty alebo vykonávacie opatrenia. Spravodajkyňa súhlasí s tým, že takéto ďalšie 
akty a opatrenia by mohli prispieť k jednotnému uplatňovaniu nariadenia a umožniť ďalšie 
zosúlaďovanie vnútroštátnych postupov na základe skúseností získaných pri uplatňovaní tohto 
nariadenia, ale má tiež určité výhrady k tomu, aby sa k nim pristupovalo v tak veľkej miere. 
Spravodajkyňa by chcela podrobiť navrhnuté vykonávacie akty kritickej analýze, a preto 
predkladá pozmeňujúce návrhy, ktoré obmedzia navrhnuté akty výhradne na prípady, kedy je 
nutné zaistiť jednotné technické vykonávanie daného právneho aktu. 
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Pokiaľ ide o delegované akty, spravodajkyňa by chcela dôkladnejšie vyhodnotiť ich 
nevyhnutnosť a rozsah pôsobnosti a navrhuje selektívnejší prístup. Navrhuje vypustiť niektoré 
ustanovenia o delegovaných aktoch dovtedy, kým Komisia bližšie neurčí ich rozsah 
pôsobnosti a účel. Povinnosti by mali byť v najvyššej možnej miere stanovené v základnom 
akte, a nie prostredníctvom delegovaných aktov. Vzhľadom na zložitosť týchto aktov si 
spravodajkyňa vyhradzuje možnosť ich ďalšieho posúdenia s tým, že by neskôr prípadne 
navrhla ďalšie zmeny prostredníctvom pozmeňovacích návrhov k návrhu správy. 

Spravodajkyňa je si vedomá hospodárskeho aj sociálneho potenciálu tohto návrhu, ale aj jeho 
problematických miest, často veľmi technického charakteru, ktoré je potrebné vyriešiť, aby 
výsledný legislatívny text splnil svoj plný potenciál. Čo sa týka systémov elektronickej 
komunikácie, je dôležité zabezpečiť ich interoperabilitu bez toho, aby sa podstatne menili 
vnútroštátne riešenia zvolené pre elektronickú identifikáciu. Preto by spoločné štandardy pre 
zabezpečenie interoperability mali byť technologicky neutrálne, aby bolo možné rešpektovať 
rôzne systémy zvolené členskými štátmi. 

Okrem toho bude ďalšou úlohou dosiahnuť správnu rovnováhu medzi bezpečnostnými 
prvkami, ktoré sú nevyhnutné na získanie dôvery občanov a zabezpečenie prijatia z ich strany, 
a nákladmi a ďalšími súvisiacimi aspektmi na strane poskytovateľov. V tejto súvislosti je 
dôležité mať na zreteli aj otázky zodpovednosti.

Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že dôveryhodné služby, ktoré sú poskytované, a produkty 
pre koncových užívateľov, ktoré sú používané pri poskytovaní týchto služieb na základe 
navrhovaného nariadenia, by sa mali sprístupňovať osobám so zdravotným postihnutím. 
Fyzické využitie týchto prostriedkov by malo byť prístupné všetkým osobám, či už so 
zdravotným postihnutím, alebo bez neho. Spravodajkyňa sa domnieva, že v digitálnom veku 
by sa bezbariérová účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskom jednotnom 
digitálnom trhu mala rozširovať. 


