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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 4. júna 2012 navrhla nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ako posledné z 12 kľúčových opatrení 
navrhnutých v Akte o jednotnom trhu. Návrh je odpoveďou na potreby účastníkov digitálneho 
trhu s cieľom zabezpečiť komplexný právny rámec pre bezpečné a dôveryhodné elektronické 
transakcie na európskej úrovni.

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby občania a podniky mohli používať vnútroštátne systémy 
elektronickej identifikácie s cieľom získať prístup k verejným službám v ďalších štátoch EÚ, 
v ktorých sú tieto systémy dostupné. Taktiež sa prostredníctvom neho vytvára vnútorný trh 
pre elektronické podpisy a súvisiace cezhraničné dôveryhodné on-line služby, predovšetkým 
tým, že sa zabezpečí, že tieto služby budú mať rovnaký právny status ako operácie založené 
na tradičnej papierovej forme. Prostredníctvom tohto nového európskeho právneho predpisu 
by sa malo zabezpečiť vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a overovania.

Spravodajca víta návrh Komisie v súvislosti s úsilím posilniť a dokončiť fungovanie 
jednotného digitálneho trhu zvýšením dôvery v elektronické transakcie. Dôležitosť návrhu pre 
občanov a podniky, predovšetkým MSP, ako aj pre orgány jednotlivých štátov sa nemôže 
preceňovať.

Spravodajca sa jednako silne domnieva, že navrhovaný systém môže posilniť jednotný 
digitálny trh a umožniť všetkým hráčom plne využiť jeho potenciál len vtedy, ak je 
zabezpečená dostatočná právna bezpečnosť a istota tak, že občania a podniky môžu 
dôverovať bezpečnosti cezhraničných elektronických transakcií. Preto boli navrhnuté určité 
zmeny v postupoch oznámenia a vysvetleniach týkajúcich sa zodpovednosti a ochrany údajov.
Súčasne by sa malo vyhýbať zbytočnej byrokracii, predovšetkým zbytočnému zaťažovaniu 
MSP. V súvislosti s týmito aspektmi spravodajca navrhol niekoľko pozmeňujúcich návrhov s 
cieľom vylepšiť návrh Komisie.

Spravodajca ďalej navrhol niekoľko zmien k ustanoveniam týkajúcim sa vykonávania a 
delegovaných aktov, ako bolo navrhnuté Komisiou, a to tak, aby lepšie odrážali ciele podľa 
článkov 290 a 291 ZFEÚ.
Predovšetkým delegovanie legislatívnej právomoci na Komisiu pri viacerých otázkach sa 
nezdalo vhodné, a v niektorých prípadoch sa ďalšia špecifikácia vo vzťahu k obsahu a cieľu 
delegovania javila nevyhnutná.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

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 
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.

(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 
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, v ktorom sa 
zabráni tomu, aby dochádzalo 
k porušovaniu platných noriem ochrany 
spotrebiteľa a ochrany údajov..

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
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prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 
elektronická identifikácia a autentifikácia
pri prístupe k cezhraničným službám 
online, ktoré ponúkajú členské štáty.

prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby pri prístupe k 
cezhraničným službám online, ktoré 
ponúkajú členské štáty, bola možná vysoká 
úroveň bezpečnosti elektronickej 
identifikácie a autentifikácie vrátane 
poskytovania rôznych úrovní bezpečnosti 
spojených s typmi služieb, ku ktorým sa 
umožňuje prístup.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nariadenia nešpecifikuje, ku ktorému 
typu služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k osobným a citlivým 
údajom sa musí spájať s určitou mierou spoľahlivosti identity odlišnou od miery požadovanej
pre prístup ku všeobecným informáciám alebo transakčným službám. 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 
elektronická identifikácia a autentifikácia
pri prístupe k cezhraničným službám 
online, ktoré ponúkajú členské štáty.

(11) Jedným z cieľov tohto nariadenia je 
odstrániť existujúce prekážky 
cezhraničného využívania aspoň v prípade 
prostriedkov elektronickej identifikácie, 
ktoré sa v členských štátoch používajú na 
prístup k verejným službám. Cieľom tohto 
nariadenia nie je intervencia v oblasti 
systémov správy elektronickej identity a 
súvisiacich infraštruktúr vytvorených v 
členských štátoch. Cieľom tohto nariadenia 
je zabezpečiť, aby pri prístupe k 
cezhraničným službám online, ktoré 
ponúkajú členské štáty, bola možná vysoká 
úroveň bezpečnosti elektronickej 
identifikácie a autentifikácie vrátane 
poskytovania rôznych úrovní bezpečnosti 



PE510.497v02-00 6/41 AD\941521SK.doc

SK

v závislosti od typov služieb, ku ktorým sa 
umožňuje prístup.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Návrh nariadenia nestanovuje nástroje, ktorými členský štát môže spochybniť technickú 
zhodu oznámeného systému elektronického identifikácie. Existuje riziko, že táto medzera 
podporí šírenie systémov, ktoré nespĺňajú náležitosti, v EÚ. Zamýšľaná harmonizácia 
zavedená nariadením môže viesť k obchádzaniu vnútroštátnych právnych predpisov a 
podporiť vyhľadávanie najvýhodnejšieho právneho prostredia (forum shopping).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Zásady prístupnosti a „návrhu pre 
všetkých“ (design for all) by sa mali 
zahrnúť do vývoja legislatívnych opatrení 
v oblasti elektronickej identifikácie na 
úrovni Únie.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné (49) S cieľom doplniť určité podrobné 
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technické aspekty tohto nariadenia 
pružným a rýchlym spôsobom by sa na 
Komisiu mala preniesť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
interoperabilitu elektronickej identifikácie;
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú 
od poskytovateľov dôveryhodných služieb; 
uznávané nezávislé subjekty zodpovedné 
za vykonávanie auditov poskytovateľov 
služieb; zoznamy dôveryhodných 
informácií; požiadavky týkajúce sa úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisov; 
požiadavky na kvalifikované certifikáty pre 
elektronické podpisy, ich overenie a 
uchovávanie; subjekty zodpovedné za 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov;
a požiadavky týkajúce sa úrovní 
bezpečnosti elektronických pečatí a
kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronické pečate; interoperabilitu 
doručovacích služieb. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas svojich prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni.

technické aspekty tohto nariadenia 
pružným a rýchlym spôsobom by sa na 
Komisiu mala preniesť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
interoperabilitu elektronickej identifikácie;
zoznamy dôveryhodných informácií;
požiadavky na kvalifikované certifikáty pre 
elektronické podpisy, ich overenie a 
uchovávanie; subjekty zodpovedné za 
certifikáciu zariadení na vytvorenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov;
a požiadavky týkajúce sa kvalifikovaných 
certifikátov pre elektronické pečate;
interoperabilitu doručovacích služieb. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
pre elektronickú identifikáciu 
a dôveryhodné elektronické služby 
pre elektronické transakcie s cieľom
rozvíjať jednotný digitálny trh zaručením 
vysokej úrovne bezpečnosti a posilnením 
dôvery v bezpečné cezhraničné 
elektronické transakcie v digitálnom 
prostredí.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Týmto nariadením sa zabezpečuje, aby 
dôveryhodné služby a produkty, ktoré sú 
v súlade s týmto nariadením, mali voľný 
obeh na vnútornom trhu.
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Pozmeňujúci návrh 13

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 a poskytovateľmi 
dôveryhodných služieb usadenými v Únii 
alebo poskytovanú v ich mene alebo pod 
ich dohľadom. Toto nariadenie sa 
vzťahuje na dôveryhodné služby 
ponúkané verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
dôveryhodné služby poskytované výhradne 
na účely testovania, školenia alebo 
vedeckého výskumu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) „elektronická identifikácia“ je proces 
používania osobných identifikačných 
údajov v elektronickej forme jednoznačne 
reprezentujúcich subjekt alebo fyzickú 
alebo právnickú osobu;
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) „poskytovateľ dôveryhodných 
služieb“ je subjekt alebo fyzická alebo 
právnická osoba poskytujúca aspoň jednu
dôveryhodnú službu;
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „autor pečate“ je právnická osoba, 
ktorá vytvára elektronickú pečať;

(19) „autor pečate“ je subjekt alebo
právnická osoba, ktorá vytvára 
elektronickú pečať;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) „elektronický dokument“ je dokument
v akomkoľvek elektronickom formáte;

(27) „elektronický dokument“ je
samostatný súbor štruktúrovaných dát v 
akomkoľvek elektronickom formáte;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 31a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) „narušenie bezpečnosti“ je 
bezpečnostný incident, ktorý má za 
následok náhodné alebo nezákonné 
zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na vnútornom trhu sa povoľuje voľný 
obeh produktov, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením.

2. Na vnútornom trhu majú voľný
a bezpečný obeh produktov, ktoré sú 
v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Spracovanie a ochrana údajov

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
emitenti, služby overovania, závislé strany 
a orgány dohľadu zabezpečia pri 
spracovaní osobných údajov spravodlivé a 
zákonné spracovanie v súlade so 
smernicou 95/46/ES. Takéto spracovanie 
je prísne obmedzené na minimum údajov 
potrebných na vydanie a uchovávanie 
elektronickej identifikácie alebo 
certifikátu, overenie elektronickej 
autentifikácie alebo poskytnutie 
dôveryhodnej služby.
2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb, 
emitenti a služby overovania zabezpečia 
dôvernosť a integritu údajov týkajúcich 
sa osoby, ktorej sa vydáva elektronická 
identifikácia alebo ktorej sa poskytuje 
služba.
3. Bez toho, aby bol dotknutý právny 
účinok, ktorý majú pseudonymy podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
členské štáty nesmú brániť emitentom, 
aby v prostriedkoch elektronickej 
autentifikácie uvádzali pseudonym 
namiesto mena držiteľa alebo popri mene 
držiteľa, alebo brániť poskytovateľom 
dôveryhodných služieb, aby v certifikátoch 
elektronických podpisov uvádzali 
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pseudonym namiesto mena signatára.
4. Služby overovania nesmú 
zhromažďovať alebo uchovávať údaje 
nad rámec údajov potrebných na proces 
potvrdzovania. Služby overovania nesmú 
vytvárať profily signatárov, závislých 
strán alebo iných zákazníkov. Záznamy 
možno uchovávať na účely odhaľovania 
podvodov a narušení, nie však dlhšie ako 
90 dní.
5. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb uchovávajú 
dokumenty alebo informácie týkajúce sa 
poskytnutej služby v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Po 
ukončení svojej činnosti kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb 
uložia tieto dokumenty a údaje u orgánu 
dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4b
Právo na prístup a informácie pre 
užívateľov dôveryhodných služieb

Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
poskytnú používateľom aspoň informácie 
o zbere, odovzdávaní a uchovávaní ich 
osobných údajov, ako aj informácie 
o postupe overovania, ktorý sa má zaviesť.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzájomné uznávanie a akceptovanie Vzájomné uznávanie prostriedkov 
elektronickej identifikácie

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Keď sa na prístup k službe online podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
administratívnej praxe povoľuje
elektronická identifikácia využívajúca 
prostriedok elektronickej identifikácie a 
autentifikáciu, akýkoľvek prostriedok 
elektronickej identifikácie vydaný v inom 
členskom štáte, ktorý zabezpečuje rovnakú 
alebo vyššiu úroveň zabezpečenia a ktorý 
patrí do systému začleneného do zoznamu 
uverejneného Komisiou v súlade s 
postupom uvedeným v článku 7, sa uznáva 
a akceptuje na účely prístupu k tejto 
službe.

Pozmeňujúci návrh 27

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 umožňujú elektronickú 
identifikáciu v oznamujúcom členskom 
štáte;
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Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prostriedky elektronickej identifikácie 
spájajú rôzne úrovne zabezpečenia v 
závislosti od typu služieb, ku ktorým 
umožňujú prístup;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť rôzne úrovne bezpečnosti. Návrh nešpecifikuje, ku ktorému typu 
služieb online umožňuje elektronická identifikácia prístup. Prístup k citlivým údajom sa musí 
spájať s určitou mierou spoľahlivosti identity odlišnou od miery požadovanej pre prístup ku 
všeobecným informáciám. Proces rozpoznávania identity musí byť navrhnutý tak, aby bola 
zabezpečená primeraná úroveň bezpečnosti v súlade s typom služieb, ku ktorým majú občania 
prístup.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) oznamujúci členský štát zabezpečuje 
dostupnosť autentifikácie online, aby si 
každá závislá strana usadená mimo územia 
tohto členského štátu mohla overiť osobné 
identifikačné údaje, ktoré prijala v 
elektronickej forme. Takáto autentifikácia 
sa musí poskytovať bezplatne pri prístupe 
k službám online, ktoré poskytuje subjekt 
verejného sektora. Členské štáty nesmú
neúmerne uložiť žiadne konkrétne 
technické požiadavky závislým stranám, 
ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu;
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článkom 7;

Odôvodnenie

Jednoznačné priradenie osobných identifikačných údajov osobe by vyžadovalo veľmi vysokú 
úroveň kontroly (minimálne úroveň 4), ktorá je v rozpore s použitím rôznych úrovní 
zabezpečenia. Úroveň istoty vzťahujúca sa na priraďovanie údajov by mala byť založená na 
úrovni zabezpečenia. Táto úroveň by mala byť vždy na minime nevyhnutnom na ochranu 
záujmov závislej strany. Otázka minimalizácie údajov je relevantná.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmená a až c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Oznamujúci členský štát odovzdá
Komisii tieto informácie a bez zbytočného 
meškania všetky ich následné zmeny:

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie vrátane jeho úrovní 
zabezpečenia identity;

b) orgány zodpovedné za oznámený systém 
elektronickej identifikácie;

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

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

c) informácie o orgáne alebo orgánoch,
ktoré spravujú overovanie osobných
identifikačných údajov;

Odôvodnenie

Tieto zmeny dopĺňajú zmeny v ostatných článkoch o elektronickej identifikácii a potvrdzujú, 
že jednoznačné priradenie je v rozpore s úrovňou zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie vrátane rôznych úrovní 
bezpečnosti spojených s typmi služieb, ku 
ktorým sa umožňuje prístup;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis možnosti autentifikácie; d) opis možnosti autentifikácie po 
zohľadnení rôznych úrovní bezpečnosti 
potrebných pre prístup;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Ak Komisia dostane oznámenie 
po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, 
zoznam do jedného mesiaca zmení.

Pozmeňujúci návrh 34

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 

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

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov správy prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného 
nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích 
právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koordinácia Koordinácia a interoperabilita

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Pravidlá pre zabezpečenie technickej interoperability musia byť z technologického hľadiska 
neutrálne s cieľom rešpektovať rozhodnutia členských štátov vo veci vývoja ich 
vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie a autentifikácie.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak systém elektronickej identifikácie 
nevyhovie predbežnému technickému 
preskúmaniu z hľadiska jeho neutrality a 
interoperability, za ktoré sú zodpovedné 
členské štáty v rámci mechanizmu 
spolupráce podľa odseku 1, nepovolí sa 
jeho oznámenie podľa článku 7 na účely 
vzájomného uznávania podľa článku 5.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Členské štáty spolupracujú s cieľom 
zabezpečiť interoperabilitu prostriedkov 
elektronickej identifikácie, ktoré patria do 
oznámeného systému elektronickej 
identifikácie a zvýšiť ich bezpečnosť.

Odôvodnenie

Model interoperability bude kľúčom k úspechu tohto nariadenia. Ďalšie rokovania medzi 
členskými štátmi budú potrebné na určenie, čo musí zahŕňať a ako by mal fungovať.

Pozmeňujúci návrh 39

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 technicky 
neutrálnych minimálnych požiadaviek
pre jednotlivé úrovne bezpečnosti.
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Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú 
výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje 
delegovanie.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 42

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

2a. Toto nariadenie sa nedotkne 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o 
rozhodnom práve pre mimozmluvné 
záväzky (Rím II)1, predovšetkým 
uplatňovania práva, ktoré sa podľa 
článku 4 nariadenia Rím II vzťahuje na 
mimozmluvné záväzky vznikajúce z 
náhrady škody z mimozmluvného 
záväzku.
__________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o 
rozhodnom práve pre mimozmluvné 
záväzky (RÍM II), Ú. v. EÚ L 199, 
31.7.2007, s. 40.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Spracovanie a ochrana údajov

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

(pozri PN k článku 4a (nový))

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

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.

Ak to nie je technicky nemožné, 
dôveryhodné služby poskytované a 
produkty pre koncových užívateľov 
používané pri poskytovaní týchto služieb 
sa sprístupňujú osobám so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia zavedie a udelí značku dôvery 
na rozlíšenie produktov a služieb, ktoré sú 
prístupné pre osoby so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Organizácie EÚ pre normalizáciu sú 
zodpovedné za rozvoj hodnotiacich kritérií 
pre produkty a služby, ktoré sú prístupné 
pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

(Pozri PN k odseku 4).

Odôvodnenie

Reštrukturalizácia kvôli jasnosti: odsek 1 sa zaoberá menovaním orgánu dohľadu. 
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Ustanovenie bolo presunuté z odseku 4, keďže sa zaoberá tým istým predmetom.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2, pokiaľ ide o 
konkrétne prostriedky dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Požiadavka predkladať výročné správy aj členským štátom sa ukazuje ako zbytočná záťaž.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(Pozri PN k odseku 1).
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Pozmeňujúci návrh 52

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

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Navrhovaná delegácia by prekračovala prostú možnosť doplnenia 
alebo zmeny nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov správy prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného 
nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích 
právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Orgány dohľadu si s cieľom vymeniť si 
osvedčené postupy v čo najkratšom čase 
navzájom poskytujú relevantné informácie 
a vzájomnú pomoc, aby sa činnosti
uvedené v článku 13 mohli vykonávať 
konzistentne. Vzájomná pomoc zahŕňa 
najmä žiadosti o informácie a opatrenia 
dohľadu, ako sú žiadosti o vykonanie 
inšpekcií súvisiacich s bezpečnostnými 
auditmi, ako sa uvádza v článkoch 15, 16 a 
17.

Pozmeňujúci návrh 55

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

Odôvodnenie

Určenie formátov a postupov vzájomnej pomoci prekračuje samotné vykonávanie 
navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom 
vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
vrátane kvalifikovaných poskytovateľov 

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

dôveryhodných služieb usadení na území 
Únie vykonávajú vhodné technické a 
organizačné opatrenia v rámci riadenia 
rizík ohrozujúcich bezpečnosť 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.
So zreteľom na najnovší technický rozvoj, 
každé z týchto opatrení musí zabezpečiť 
úroveň bezpečnosti primeranú stupňu 
rizika. Vykonajú najmä opatrenia 
prevencie a minimalizácie vplyvu 
bezpečnostných incidentov a 
zainteresovaným stranám oznámia 
nepriaznivé účinky prípadných incidentov.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak narušenie bezpečnosti môže 
poškodiť užívateľa dôveryhodných 
služieb, orgán dohľadu musí bezodkladne 
oznámiť narušenie užívateľom 
dôveryhodných služieb, aby mohli prijať 
potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Navrhovaná delegácia by prekračovala prostú možnosť doplnenia 
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alebo zmeny nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov vrátane lehôt prekračuje samotné vykonávanie 
navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom 
vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 60

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

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Navrhované delegovanie by presahovalo samotné dopĺňanie alebo 
menenie nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 61

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, 2 a 4. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, 
a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa 
článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb orgánu dohľadu 
oznámia svoj úmysel začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu a 
predložia mu správu z bezpečnostného 
auditu, ktorý vykonal uznávaný nezávislý 
subjekt, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 
1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb môžu začať 
poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu po kladnom výsledku overenia 
v súlade s odsekom 3.

Odôvodnenie

Povoliť kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb začať poskytovať 
kvalifikovanú dôveryhodnú službu hneď po tom, ako predložia oznámenie a správu 
z bezpečnostného auditu orgánu dohľadu, sa zdá byť predčasné. Začať poskytovať 
kvalifikované dôveryhodné služby by malo byť povolené len kvalifikovaným poskytovateľom 
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dôveryhodných služieb, ktorí spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov vrátane lehôt prekračuje samotné vykonávanie 
navrhovaného nariadenia, a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom 
vykonávacích právomocí podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vytvorí, vedie a 1. Každý členský štát vytvorí, vedie 
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zverejňuje zoznamy dôveryhodných 
informácií s informáciami týkajúcimi sa 
kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, pre ktorých je
kompetentný, spolu s informáciami 
týkajúcimi sa kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

a zverejňuje zoznamy dôveryhodných 
informácií s informáciami týkajúcimi 
sa kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb ako je uvedené 
v článku 17, pre ktorých je zodpovedný,
vrátane informácii povoľujúcich 
identifikáciu poskytovateľov 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
a označenie ich kvalifikovaného 
postavenia spolu s informáciami 
týkajúcimi sa kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) s ohľadom na riziko zodpovednosti za 
škodu, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2, 
udržiavajú dostatočné finančné zdroje
alebo majú uzatvorené vhodné poistenie
zodpovednosti za škodu;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) pred uzavretím zmluvného vzťahu 
informujú každú osobu, ktorá chce 
využívať kvalifikovanú dôveryhodnú 
službu, o presných podmienkach 
využívania tejto služby vrátane 
akýchkoľvek obmedzení jej využívania;
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Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

– boli verejne dostupné a vyhľadateľné iba 
po získaní súhlasu osoby, ktorej sa údaje
týkajú,

– zápisy a zmeny mohli robiť len 
oprávnené osoby,

– zápisy a zmeny uchovávaných údajov
mohli robiť len oprávnené osoby,

– bolo možné skontrolovať pravosť
informácií;

– bolo možné skontrolovať pravosť
údajov;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vykonávajú opatrenia proti falšovaniu a 
krádeži údajov;

f) vykonávajú príslušné opatrenia proti 
falšovaniu a krádeži údajov;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.
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Pozmeňujúci návrh 70

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 a ponechávajú 
prístupné počas vhodného obdobia, a to aj 
po ukončení činnosti kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb,
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;

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh 71

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) vedú a udržiavajú aktualizovanú 
databázu certifikátov v prípadoch, keď 
kvalifikovaná dôveryhodná služba zahŕňa 
vydávanie kvalifikovaných certifikátov.

Odôvodnenie

Uvádzajú sa ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia 
dôveryhodných služieb mali vedomosť o tom, čo sa od nich vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
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Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Navrhované delegovanie by presahovalo samotné dopĺňanie alebo 
zmenu nepodstatných prvkov navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 38 prijať delegované akty 
týkajúce sa ďalšieho špecifikovania
požiadaviek stanovených v prílohe I
s cieľom zabezpečiť potrebné 
prispôsobenie sa technickému vývoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú 
výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje 
delegovanie.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 38 prijať delegované akty 
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pokiaľ ide o stanovenie osobitných kritérií, 
ktoré musia splniť určené subjekty uvedené 
v odseku 1.

týkajúce sa stanovenia osobitných kritérií, 
ktoré musia splniť určené subjekty uvedené 
v odseku 1 s cieľom vykonávať 
certifikácie v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú 
výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje 
delegovanie.

Pozmeňujúci návrh 75

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 
uplatniteľné na účely odseku 1. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
39 ods. 2.

Odôvodnenie

Definovanie okolností a postupov prekračuje samotné vykonávanie navrhovaného nariadenia, 
a preto by ním nemala byť poverená Komisia prostredníctvom vykonávacích právomocí podľa 
článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v odseku 1.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v odseku 1
s cieľom zabezpečiť potrebné 
prispôsobenie sa technickému rozvoju.
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Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú 
výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje 
delegovanie.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v odseku 1.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v odseku 1, 
s cieľom zabezpečiť potrebné 
prispôsobenie sa technickému rozvoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú 
výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje 
delegovanie.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38, 
pokiaľ ide o ďalšie špecifikovanie 
požiadaviek stanovených v prílohe III
s cieľom zabezpečiť potrebné 
prispôsobenie sa technickému rozvoju.

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ZFEÚ ciele, obsah, rozsah pôsobnosti a trvanie delegovania právomoci sú 
výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch. Pozmeňujúci návrh podstatne objasňuje 
delegovanie.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článkoch 8 ods. 3, 18 ods. 5, 21 
ods. 4, 23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 29 
ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 3 
sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených
v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 
16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 
23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6,
29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 
3 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 

3. Delegovanie právomoci uvedené
v článku 8 ods. 3, článku 18 ods. 5, článku
21 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 
ods. 2, článku 27 ods. 2, článku 29 ods. 4,
článku 30 ods. 2, článku 31, článku 35 ods. 
3 ods. a 37 ods. 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.
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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.

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej.
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.

Pozmeňujúci návrh 82

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 článku 8 
ods. 3, článku 18 ods. 5, článku 21 ods. 4,
článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 2, článku
27 ods. 2, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 
2, článku 31, článku 35 ods. 3 a článku 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.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

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 

Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
podáva správy o uplatňovaní tohto 
nariadenia, predovšetkým v súvislosti 
s dosahovaním cieľa tohto nariadenia 
rozvíjať jednotný digitálny trh 
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potom predkladať každé štyri roky. posilňovaním dôvery v bezpečné 
cezhraničné elektronické transakcie.
Správa okrem iného zohľadní vývoj na 
trhu, ako aj právny a technický rozvoj. 
V prípade potreby sa spolu s touto správou 
ďalej predložia aj návrhy príslušných 
právnych predpisov. Prvú správu predloží 
najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Následné 
správy bude potom predkladať každé štyri 
roky.
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