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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení je zavést vzájemné uznávání oznámených systémů elektronické 
identifikace a důvěryhodných služeb pro elektronické transakce s cílem rozvíjet vnitřní 
digitální trh. Tento návrh tudíž rozšiřuje právní rámec stávající směrnice 1999/93/ES
o elektronických podpisech.

Navrhovatel proto vítá návrh Komise, který se zabývá řešením problémů v rámci stávající 
směrnice, a to nejen posílením právního rámce, ale také zajištěním větší právní jistoty. 
Navrhovatel proto souhlasí s tím, že byla zvolena forma nařízení a nikoli směrnice. 

Podle navrhovatele představuje toto nařízení velice potřebný první krok směřující k rozvoji 
dobře fungujícího vnitřního digitálního trhu, díky němuž bude pro společnosti a spotřebitele 
mnohem snazší provádět přeshraniční elektronické transakce a zvýšit důvěryhodnost 
elektronických transakcí. 

Navrhovatel vyjadřuje podporu úsilí Komisi o spojení výrazně diferencovaného využití 
systému elektronické identifikace v různých členských státech a silného mechanismu 
vzájemného uznávání. 

Toto nařízení nicméně neposkytuje model, který by mohl zaručit přiměřenou úroveň 
bezpečnosti na základě stávajících zkušeností. 

Navrhovatel proto doporučuje, aby byly v rámci nařízení zavedeny a definovány úrovně 
bezpečnosti s cílem odstranit veškeré nejasnosti a zajistit fungování tohoto nařízení v praxi.
V důsledku toho byla odpovídajícím způsobem vypuštěna řada aktů v přenesené pravomoci
a prováděcích aktů.

Další bezpečnostní otázka se týká regulace důvěryhodných služeb, v souvislosti s čímž se 
navrhovatel domnívá, že je třeba vyjasnit, zda byly důvěryhodné služby, kterou jsou uvedeny 
na důvěryhodných seznamech, schváleny nebo se v jejich případě čeká na potvrzení, že 
odpovídají příslušným požadavkům.

Jak v případě systémů elektronické identifikace, tak důvěryhodných služeb je cílem
předložených pozměňovacích návrhů snížit zbytečnou byrokracii v rámci mechanismů 
dohledu, aby se snížila zátěž pro členské státy i podniky a zajistit jednoznačný a  jednoduchý 
mechanismus koordinace. 

V neposlední řadě se pozměňovací návrhy zabývají otázkou odpovědnosti, která je návrhu 
Komise široce definována a která by mohla přinést nechtěné překážky při budoucím rozvoji 
digitální oblasti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum
a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tempu technologických 
změn by toto nařízení mělo přijmout 
přístup, který je otevřený inovacím.

(20) Vzhledem k tempu technologických 
změn by toto nařízení mělo přijmout 
přístup, který je otevřený inovacím, avšak 
který je vždy zaměřen v první řadě na 
spotřebitele a jejich zájmy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) V souladu se závazky podle Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která v EU vstoupila
v platnost, a v souladu s návrhem Komise
o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru1 musí mít 
osoby se zdravotním postižením možnost 
využívat poskytované důvěryhodné služby
a konečné uživatelské produkty používané 
při poskytování těchto služeb stejně jako 
ostatní spotřebitelé.

__________________
1Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru 
(COM(2012)0721).
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a)Zpracovávání osobních údajů 
prováděné v členských státech podle 
tohoto nařízení a pod dohledem 
příslušných orgánů členských států, 
zejména nezávislých veřejných orgánů 
určených členskými státy, se řídí směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů1, s níž by měly být v souladu 
systémy elektronické identifikace.
__________________
1Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 
23.11.1995, s. 31). 

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Orgány dohledu by měly 
spolupracovat s orgány pro ochranu údajů
a vyměňovat si s nimi informace, aby bylo 
zajištěno řádné uplatňování právních 
předpisů v oblasti ochrany údajů ze strany 
poskytovatelů služeb. Tato výměna údajů 
by se měla týkat zejména bezpečnostních 
incidentů a narušení bezpečnosti osobních 
údajů.

(25) Orgány dohledu v členských státech 
by měly spolupracovat s orgány pro 
ochranu údajů a vyměňovat si s nimi 
informace, aby bylo zajištěno řádné 
uplatňování právních předpisů v oblasti 
ochrany údajů ze strany poskytovatelů 
služeb. Tato výměna údajů by se měla 
týkat zejména bezpečnostních incidentů
a narušení bezpečnosti osobních údajů.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že má-li být dosaženo harmonizace v digitální oblasti, musí členské 
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státy spolupracovat.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby mohla Komise a členské státy 
posoudit účinnost mechanismu pro 
oznamování narušení bezpečnosti, který je 
zaveden tímto nařízením, měly by orgány 
dohledu poskytovat souhrnné informace
Komisi a Evropské agentuře pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA).

(30) Aby mohla Komise a členské státy 
posoudit účinnost mechanismu pro 
oznamování narušení bezpečnosti, který je 
zaveden tímto nařízením, měly by orgány 
dohledu poskytovat souhrnné informace 
Evropské agentuře pro bezpečnost sítí
a informací (ENISA).

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že není třeba podávat informace více než jednomu kontaktnímu 
subjektu.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Za účelem pružného a rychlého 
doplnění určitých podrobných 
technických aspektů tohoto nařízení by 
měla být Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o interoperabilitu 
elektronických identifikací; bezpečnostní 
opatření vyžadovaná od poskytovatelů 
důvěryhodných služeb; uznané nezávislé 
subjekty odpovědné za provádění auditů
u poskytovatelů služeb; důvěryhodné 
seznamy; požadavky týkající se úrovní 
bezpečnosti elektronických podpisů; 
požadavky na kvalifikované certifikáty pro 
elektronické podpisy, jejich ověřování
a uchovávání; orgány odpovědné za 
certifikaci kvalifikovaných prostředků pro 
vytváření elektronického podpisu

vypouští se
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a požadavky týkající se úrovní bezpečnosti 
elektronických značek a požadavky na 
kvalifikované certifikáty pro elektronické 
značky; interoperabilitu mezi 
doručovacími službami. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace,
a to i na odborné úrovni.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že tato otázka by měla být vyřešena předtím, než nařízení vstoupí
v platnost, a neměla by se řešit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, viz následující 
pozměňovací návrh. Tento bod odůvodnění je tak nadbytečný.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví podmínky, za 
nichž členské státy uznávají a přijímají 
prostředky pro elektronickou identifikaci 
fyzických a právnických osob, které 
spadají do oznámeného systému 
elektronické identifikace jiného členského 
státu.

2. Toto nařízení stanoví podmínky, za 
nichž členské státy uznávají a přijímají 
prostředky pro elektronickou identifikaci
všech subjektů, fyzických či právnických 
osob, které spadají do oznámeného 
systému elektronické identifikace jiného 
členského státu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení stanoví právní rámec pro 
elektronické podpisy, elektronické značky, 
elektronická časová razítka, elektronické 
dokumenty, elektronické doručování
a ověřování webových stránek.

3. Toto nařízení stanoví právní rámec pro 
elektronické podpisy, elektronické značky,
elektronické potvrzení a ověření,
elektronická časová razítka, elektronické 
dokumenty, elektronické doručování
a ověřování webových stránek.
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Toto nařízení se vztahuje na 
elektronickou identifikaci zajišťovanou 
členskými státy, jejich jménem, v rámci 
jejich odpovědnosti nebo pod jejich 
dohledem.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že by členské státy měly mít možnost zadat zajišťování elektronické 
identifikace třetím stranám, nad nimiž mají členské státy pouze dohled.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Toto nařízení se vztahuje na 
poskytovatele důvěryhodných služeb se 
sídlem v Unii.

Odůvodnění

Navrhovatel by rád upřesnil, že toto nařízení řeší dvě různé otázky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání osobních identifikačních údajů
v elektronické podobě, které jednoznačně 
označují určitou fyzickou nebo právnickou 
osobu;

1) „elektronickou identifikací“ proces 
používání osobních identifikačních údajů
v elektronické podobě, které jednoznačně 
označují určitý subjekt, určitou fyzickou 
nebo právnickou osobu nebo jejich 
pseudonym;
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „prostředkem pro elektronickou 
identifikaci“ hmotná či nehmotná jednotka 
obsahující data uvedená v bodě 1 tohoto 
článku, která se používají k přístupu
k internetovým službám, jak je uvedeno
v článku 5;

2) „prostředkem pro elektronickou 
identifikaci“ hmotná či nehmotná jednotka 
obsahující data uvedená v bodě 1 tohoto 
článku, která se používají k přístupu
k elektronickým službám, jak je uvedeno
v článku 5;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „certifikátem“ elektronické potvrzení, 
které spojuje data pro ověřování 
elektronického podpisu nebo značky určité 
fyzické respektive právnické osoby
s certifikátem a potvrzuje data této osoby;

10) „certifikátem“ elektronické potvrzení, 
které spojuje data pro ověřování 
elektronického podpisu nebo značky 
určitého subjektu, určité fyzické 
respektive právnické osoby s certifikátem
a potvrzuje data této osoby;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „důvěryhodnou službou“ jakákoli 
elektronická služba spočívající ve 
vytváření, ověřování, potvrzování, 
zpracovávání a uchovávání elektronických 
podpisů, elektronických značek, 
elektronických časových razítek, 
elektronických dokumentů, elektronickém 

12) „důvěryhodnou službou“ jakákoli 
elektronická služba spočívající mimo jiné
ve vytváření, ověřování, potvrzování, 
zpracovávání a uchovávání elektronických 
podpisů, elektronických značek,
elektronických časových razítek, 
elektronických dokumentů, elektronickém 



PE504.331v02-00 10/29 AD\942897CS.doc

CS

doručování, ověřování webových stránek
a elektronických certifikátů, včetně 
certifikátů pro elektronické podpisy a pro 
elektronické značky;

doručování, ověřování webových stránek
a elektronických certifikátů, včetně 
certifikátů pro elektronické podpisy a pro 
elektronické značky;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „poskytovatelem důvěryhodných 
služeb“ fyzická nebo právnická osoba, 
která poskytuje jednu či více 
důvěryhodných služeb;

14) „poskytovatelem důvěryhodných 
služeb“ určitý subjekt, fyzická nebo 
právnická osoba, která poskytuje jednu či 
více důvěryhodných služeb;

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „označující osobou“ právnická osoba, 
která vytváří elektronickou značku;

19) „označující osobou“ subjekt či
právnická nebo fyzická osoba, která vytváří 
elektronickou značku;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) „narušením bezpečnosti osobních 
údajů“ náhodné nebo protiprávní zničení, 
ztráta, změna či neoprávněné vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných;
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že by členské státy měly mít možnost zadat zajišťování elektronické 
identifikace třetím stranám, nad nimiž mají členské státy pouze dohled.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oznamující členský stát zajišťuje, že 
identifikační údaje osoby jsou jednoznačně 
spojeny s fyzickou nebo právnickou 
osobou uvedenou v čl. 3 bodě 1;

c) oznamující členský stát zajišťuje, že 
identifikační údaje osoby jsou jednoznačně 
spojeny se subjektem, fyzickou nebo 
právnickou osobou uvedenou v čl. 3 
bodě 1;

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oznamující členský stát přebírá 
odpovědnost za:

e) pokud poskytovatel identifikace není 
schopen prokázat, že nejednal nedbale,
přebírá odpovědnost za:

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že by členské státy měly mít možnost zadávat poskytování 
elektronické identifikace třetím stranám, aby se zaručila konkurenční soutěž.
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Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) oznamující členský stát přebírá 
odpovědnost za vytvoření systému dohledu 
zaměřeného na poskytovatele identifikace
a za dohled a podávání zpráv v souladu
s tímto nařízením.

Odůvodnění

Navrhovatel uznává, že je třeba, aby členské státy měly silnou kontrolu nad svými 
poskytovateli identifikace, aby se zajistila vzájemná důvěra mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace;

a) popis oznámeného systému elektronické 
identifikace, včetně úrovně bezpečnosti;

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že má-li se zajistit vzájemná důvěra, je třeba, aby byla úroveň 
bezpečnosti zahrnuta do modelu interoperability.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Zpracovávání osobních údajů 
prostřednictvím systémů elektronické 
identifikace je prováděno v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.
2. Toto zpracovávání musí být korektní
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a zákonné a je striktně omezeno na 
minimální údaje potřebné k vydání
a zachování certifikátu nebo poskytování 
služeb elektronické identifikace.
3. Osobní údaje jsou uchovávány ve formě 
umožňující identifikaci subjektů údajů po 
dobu ne delší, než je nezbytné pro účel,
k němuž jsou zpracovávány.
4. Systémy elektronické identifikace zajistí 
důvěrnost a integritu údajů týkajících se 
osoby, které je poskytována důvěryhodná 
služba.
5. Aniž je dotčen právní účinek přiznaný 
pseudonymům podle vnitrostátního práva, 
nesmí členské státy bránit v tom, aby byl
v certifikátech pro elektronickou 
identifikaci uveden místo jména 
podepisující osoby pseudonym.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vzájemně spolupracují
v zájmu zajištění interoperability 
prostředků pro elektronickou identifikaci 
spadajících do oznámeného systému
a zvýšení jejich bezpečnosti.

1. Členské státy vzájemně spolupracují
v zájmu zajištění interoperability
a technologické neutrality prostředků pro 
elektronickou identifikaci spadajících do 
oznámeného systému a zvýšení jejich 
bezpečnosti.

Odůvodnění

Požadavek na elektronickou identifikaci se uplatní bez ohledu na použité prostředky a měl by 
být neutrální z hlediska stávajících či budoucích technologií pro identifikaci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise stanoví potřebné podmínky pro 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
uvedené v odstavci 1 v zájmu posílení 
vysoké úrovně důvěryhodnosti
a bezpečnosti odpovídající míře rizika 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se týkají zejména výměny 
informací, zkušeností a osvědčených 
postupů ohledně systémů elektronické 
identifikace, vzájemného hodnocení 
oznámených systémů elektronické 
identifikace a ověření příslušného vývoje
v oblasti elektronické identifikace 
příslušnými orgány členských států. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

2. Komise stanoví rámec interoperability
pro usnadnění spolupráce mezi členskými 
státy uvedené v odstavci 1 v zájmu posílení 
vysoké úrovně důvěryhodnosti
a bezpečnosti odpovídající míře rizika 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se týkají zejména výměny 
informací, zkušeností a osvědčených 
postupů ohledně systémů elektronické 
identifikace, vzájemného hodnocení 
oznámených systémů elektronické 
identifikace a ověření příslušného vývoje
v oblasti elektronické identifikace 
příslušnými orgány členských států. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
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Požadavky týkající se narušení 
bezpečnosti systémů elektronické 

identifikace 
1. Systémy elektronické identifikace 
přijmou vhodná technická a organizační 
opatření za účelem řízení rizik 
ohrožujících bezpečnost prostředků pro 
elektronickou identifikaci, které provozují.
S ohledem na stav techniky tato opatření 
zajišťují úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře rizika. Opatření jsou 
přijímána zejména s cílem zabránit 
bezpečnostním incidentům a omezit jejich 
dopady na nejnižší možnou úroveň
a informovat zúčastněné strany
o negativních dopadech těchto incidentů.
Pokud dojde k incidentu, předloží systémy 
elektronické identifikace orgánu dohledu 
zprávu o bezpečnostním auditu, který 
provedl uznaný nezávislý subjekt, za 
účelem potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.
2. Systémy elektronické identifikace 
oznámí příslušnému orgánu dohledu, 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro 
bezpečnost informací a ostatním 
příslušným třetím stranám, například 
orgánům pro ochranu údajů, jakékoli 
narušení bezpečnosti osobních údajů, jež 
má významný dopad na provozovanou 
elektronickou identifikaci a uchovávané 
osobní údaje, a to bez zbytečného odkladu
a je-li to možné nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistili.
Je-li to vhodné, zejména pokud se 
narušení bezpečnosti osobních údajů týká 
dvou nebo více členských států, informuje 
příslušný orgán dohledu orgány dohledu
v ostatních členských státech. 
Příslušný orgán dohledu může informovat 
rovněž veřejnost nebo požádat, aby tak 
učinil systém elektronické identifikace, 
pokud rozhodne, že zveřejnění informací
o narušení bezpečnosti je ve veřejném 
zájmu.
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3. Orgán dohledu každého členského 
státu poskytne ENISA jednou ročně 
souhrn oznámení o narušení bezpečnosti, 
která obdržel od systémů elektronické 
identifikace.
4. Za účelem provádění odstavců 1 a 2 je 
orgán dohledu zmocněn vydávat závazné 
pokyny pro poskytovatele elektronické 
identifikace.
5. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 38, pokud jde o upřesnění 
opatření uvedených v odstavci 1.
6. Komise může stanovit okolnosti, 
formáty a postupy, včetně lhůt, použitelné 
pro účely odstavců 1 až 3 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 39 odst. 2.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b
Právo uživatelů systémů elektronické 
identifikace na informace a přístup

Systémy elektronické identifikace 
poskytnou subjektům údajů informace
o shromažďování, sdělování a uchovávání 
jejich údajů, stejně jako o možnostech 
přístupu k jejich údajům v souladu
s článkem 10 směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel důvěryhodných služeb 1. Poskytovatel důvěryhodných služeb 
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odpovídá za přímou škodu způsobenou 
fyzické nebo právnické osobě nesplněním 
povinností stanovených v čl. 15 odst. 1, 
ledaže poskytovatel důvěryhodné služby 
může prokázat, že nejednal z nedbalosti.

odpovídá v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy za škodu způsobenou
subjektu, fyzické nebo právnické osobě 
nesplněním povinností stanovených
v čl. 15 odst. 1, ledaže poskytovatel 
důvěryhodné služby může prokázat, že 
nejednal z nedbalosti.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že odpovědnost je příliš rozsáhlá.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé důvěryhodných služeb 
zpracovávají osobní údaje v souladu se 
směrnicí 95/46/ES. Toto zpracovávání je 
striktně omezeno na minimální údaje 
potřebné pro vydání a zachování certifikátu 
nebo poskytování důvěryhodných služeb.

2. Poskytovatelé důvěryhodných služeb
a orgány dohledu shromažďují
a zpracovávají osobní údaje v souladu se 
směrnicí 95/46/ES. Toto shromažďování
a zpracovávání je striktně omezeno na 
minimální osobní údaje potřebné pro 
vydání a zachování certifikátu nebo 
poskytování důvěryhodných služeb.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Podle názoru navrhovatele nemůže poskytovatel důvěryhodných služeb zaručit integritu údajů 
uživatele – může pouze zajistit integritu poskytnutých informací.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Právo uživatelů důvěryhodných služeb na 

informace a přístup
Důvěryhodné služby poskytnou subjektům 
údajů informace o shromažďování, 
sdělování a uchovávání jejich údajů a 
o možnostech přístupu k jejich údajům
v souladu s článkem 10 směrnice 
95/46/ES.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Poskytované důvěryhodné služby
a konečné uživatelské produkty používané 
při poskytování těchto služeb jsou 
dostupné pro osoby se zdravotním 
postižením.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Spolupráce s orgány pro ochranu údajů 

Členské státy zajistí, aby orgány dozoru 
uvedené v článku 13 spolupracovaly
s orgány členských států pro ochranu 
osobních údajů, které byly určeny
v souladu s článkem 28 směrnice 
95/46/ES, s cílem umožnit jim zajištění 
souladu s vnitrostátními pravidly
o ochraně údajů přijatými v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 39, 
pokud jde o stanovení postupů vztahujících 
se na úkoly uvedené v odstavci 2.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že je nezbytné změnit čl. 13 odst. 5 a použít prováděcí akty, aby se 
zajistila jednoznačnost.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, může 
poskytovatel důvěryhodných služeb 
předložit orgánu dohledu zprávu

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1, po incidentu
předloží poskytovatel důvěryhodných 
služeb orgánu dohledu zprávu
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o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, za účelem 
potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

o bezpečnostním auditu, který provedl 
uznaný nezávislý subjekt, za účelem 
potvrzení přijetí odpovídajících 
bezpečnostních opatření.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že by v případě incidentu měl mít poskytovatel služeb povinnost 
provést audit, aby se zajistilo, že se podobný problém nebude v budoucnu opakovat.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je zajistit konzistentnost s ohledem na změnu čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dohledu poskytne ENISA
a Komisi jednou ročně shrnutí oznámení
o narušení bezpečnosti, která obdržel od 
poskytovatelů důvěryhodných služeb.

3. Orgán dohledu každého členského státu
poskytne ENISA jednou ročně shrnutí 
oznámení o narušení bezpečnosti, která 
obdržel od poskytovatelů důvěryhodných 
služeb.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že je zbytečné, aby orgány dohledu podávaly zprávu více než 
jednomu subjektu.
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Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou jednou ročně
podrobeni auditu ze strany uznaného 
nezávislého subjektu za účelem potvrzení, 
že oni sami i kvalifikované důvěryhodné 
služby, které poskytují, splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení, a výslednou 
zprávu o bezpečnostním auditu předloží 
orgánu dohledu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb jsou na vlastní 
náklady každé dva roky podrobeni auditu 
ze strany uznaného nezávislého subjektu za 
účelem potvrzení, že oni sami
i kvalifikované důvěryhodné služby, které 
poskytují, splňují požadavky stanovené
v tomto nařízení, a výslednou zprávu
o bezpečnostním auditu předloží
příslušnému orgánu dohledu.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že není třeba provádět audit každý rok, pokud kvalifikovaný 
poskytovatel důvěryhodných služeb již v předchozím období prokázal, že dodržuje nařízení, 
neboť se jedná o rozsáhlou a nákladnou záležitost.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po předložení příslušných dokumentů 
orgánu dohledu podle odstavce 1 jsou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb zařazeni na 
důvěryhodné seznamy uvedené
v článku 18, které udávají, že bylo podáno 
oznámení.

2. Po předložení příslušných dokumentů 
orgánu dohledu podle odstavce 1 jsou 
kvalifikovaní poskytovatelé 
důvěryhodných služeb zařazeni na 
důvěryhodné seznamy uvedené
v článku 18, které udávají, že bylo podáno 
oznámení a že tito poskytovatelé čekají, až 
orgán dohledu potvrdí, že splňují 
příslušné požadavky.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že je třeba jednoznačně upřesnit, zda byl poskytovatel
důvěryhodných služeb schválen nebo zda stále čeká na potvrzení o splnění požadavků.
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Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dohledu uvede stav kvalifikace 
kvalifikovaných poskytovatelů služeb
a kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které poskytují, v důvěryhodných 
seznamech po kladném závěru ověření, a to 
nejpozději do jednoho měsíce od oznámení 
podle odstavce 1.

Orgán dohledu uvede stav kvalifikace 
kvalifikovaných poskytovatelů služeb
a kvalifikovaných důvěryhodných služeb, 
které poskytují, v důvěryhodných 
seznamech po kladném závěru ověření, a to 
nejpozději 30 dnů od oznámení podle 
odstavce 1.

Odůvodnění

Měsíc není přesný časový údaj, neboť se může lišit i o více než tři dny.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy bezodkladně sdělí Komisi 
informace o subjektu odpovědném za 
vyhotovení, vedení a zveřejnění 
vnitrostátních důvěryhodných seznamů
a poskytnou informace o místě zveřejnění 
těchto seznamů, certifikátech použitých
k opatření důvěryhodných seznamů 
elektronickým podpisem nebo značkou a 
o jejich případných změnách.

3. Členské státy bezodkladně sdělí Komisi 
informace o subjektu odpovědném za 
vyhotovení, vedení a zveřejnění 
vnitrostátních důvěryhodných seznamů
a poskytnou informace o místě zveřejnění 
těchto seznamů, certifikátech použitých
k ověření elektronického podpisu nebo
značky, jimiž jsou důvěryhodné seznamy 
opatřeny, a o jejich případných změnách.

Odůvodnění

Certifikátem nelze seznamy podepsat nebo opatřit značkou, lze jím pouze podpis nebo značku 
ověřit.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů vypouští se
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v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 38, pokud jde o vymezení 
informací uvedených v odstavci 1.

Odůvodnění

Podle navrhovatele by tato otázka měla spadat do pravomoci orgánu dohledu a nikoli 
Komise.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vydávání kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb pomocí vhodných prostředků a 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy ověří identitu a případně zvláštní 
znaky fyzické nebo právnické osoby, jíž je 
kvalifikovaný certifikát vydáván.

1. Při vydávání kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovatel důvěryhodných 
služeb pomocí vhodných prostředků a 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy ověří identitu a případně zvláštní 
znaky subjektu, fyzické nebo právnické 
osoby, jíž je kvalifikovaný certifikát 
vydáván.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) používají důvěryhodné systémy
a produkty, které jsou chráněny proti 
pozměňování a které zajišťují technickou 
bezpečnost a spolehlivost procesu, který 
podporují;

d) používají důvěryhodné systémy
a produkty, které jsou chráněny proti 
nepovolenému pozměňování a které 
zajišťují technickou bezpečnost
a spolehlivost procesu, který podporují;

Odůvodnění

Systémy je časem třeba měnit, aby mohly být aktualizovány, a podle navrhovatele je proto 
třeba tyto změny umožnit.
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Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dodržování požadavků uvedených
v písmenu b) může, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní systémy identifikace, umožnit 
vydání elektronické identifikace na 
základě dříve provedeného ověření fyzické 
identity;

Odůvodnění

Podle názoru navrhovatele, by členské státy měly mít možnost vydávat systémy elektronické 
identifikace na základě předchozího ověření. 

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) zveřejňují svou politiku v oblasti 
ochrany údajů a uvádí orgán pro ochranu 
údajů, který je příslušný k dohledu nad 
nimi.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyžaduje-li se u elektronického podpisu 
nižší záruka bezpečnosti než kvalifikovaný 
elektronický podpis, zejména požaduje-li 
jej členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
uznávány a přijímány všechny elektronické 
podpisy poskytující přinejmenším stejnou 

4. Vyžaduje-li se u elektronického podpisu 
nižší úroveň bezpečnosti, než jaká je 
definována pro kvalifikovaný elektronický 
podpis, zejména požaduje-li jej členský stát 
pro přístup k internetové službě 
poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
uznávány a přijímány všechny elektronické 
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záruku bezpečnosti. podpisy poskytující přinejmenším stejnou 
záruku bezpečnosti.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že by úroveň bezpečnosti měla být definována prostřednictvím 
prováděcích aktů, jak uvádí články 7 a 8.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy nesmí v případě 
přeshraničního přístupu k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru vyžadovat elektronický podpis
s vyšší zárukou bezpečnosti než 
kvalifikovaný elektronický podpis.

5. Členské státy nesmí v případě 
přeshraničního přístupu k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru vyžadovat elektronický podpis
s vyšší úrovní bezpečností než 
kvalifikovaný elektronický podpis.

Odůvodnění

Slovo „záruka“ je nadbytečné.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 38, pokud jde o stanovení 
různých úrovní bezpečnosti 
elektronického podpisu uvedených
v odstavci 4.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že takováto důležitá definice by neměla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, ale je třeba ji řešit v příloze I.
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Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyžaduje-li se u elektronické značky 
nižší záruka bezpečnosti než kvalifikovaná 
elektronická značka, zejména vyžaduje-li ji 
členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
přijímány všechny elektronické značky 
poskytující přinejmenším stejnou záruku 
bezpečnosti.

4. Vyžaduje-li se u elektronické značky 
nižší úroveň bezpečnosti než kvalifikovaná 
elektronická značka, zejména vyžaduje-li ji 
členský stát pro přístup k internetové 
službě poskytované subjektem z veřejného 
sektoru na základě náležitého posouzení 
rizik spojených s takovouto službou, jsou 
přijímány všechny elektronické značky 
poskytující přinejmenším stejnou záruku 
bezpečnosti.

Odůvodnění

Slovo záruka je nadbytečné a změna byla provedena s cílem uvést znění do souladu
s předchozími změnami.

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy nesmí pro přístup
k internetové službě nabízené subjektem
z veřejného sektoru vyžadovat 
elektronickou značku s vyšší zárukou
bezpečnosti než kvalifikovaná elektronická 
značka.

5. Členské státy nesmí pro přístup
k internetové službě nabízené subjektem
z veřejného sektoru vyžadovat 
elektronickou značku s vyšší úrovní
bezpečnosti než kvalifikovaná elektronická 
značka.

Odůvodnění

Slovo záruka je nadbytečné a změna byla provedena s cílem uvést znění do souladu
s předchozími změnami.

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 38, pokud jde o stanovení 
různých úrovní záruky bezpečnosti 
elektronických značek, jak je uvedeno
v odstavci 4.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že tuto otázku je třeba řešit v rámci tohoto nařízení a neměla by být 
předmět aktů v přenesené pravomoci, ale měla by se řešit v nařízení III.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může určit referenční čísla 
norem pro úrovně záruky bezpečnosti 
elektronických značek prostřednictvím 
prováděcích aktů. Pokud elektronická 
značka vyhovuje těmto normám, 
předpokládá se shoda s úrovní záruky
bezpečnosti stanovenou v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle odstavce 6. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
přestupem podle čl. 39 odst. 2. Komise 
zveřejní tyto akty v Úředním věstníku 
Evropské unie.

7. Komise určí referenční čísla norem pro
stanovené úrovně bezpečnosti 
elektronických značek prostřednictvím 
prováděcích aktů. Pokud elektronická 
značka vyhovuje těmto normám, 
předpokládá se shoda s úrovní bezpečnosti 
stanovenou v příloze III. Prováděcí akty se 
přijímají přezkumným přestupem podle 
čl. 39 odst. 2. Komise zveřejní tyto akty
v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Změny v tomto odstavci jsou v souladu s vypuštěním odstavce 6.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
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pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

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

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

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

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

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

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

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8a odst. 5, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 5, 
čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 2, 
čl. 27 odst. 2, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, 
článku 31, čl. 35 odst. 3 a čl. 37 odst. 3 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Citlivé údaje ve smyslu článku 8 směrnice 
95/46/ES nejsou zpracovávány.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Citlivé údaje ve smyslu článku 8 směrnice 
95/46/ES nejsou zpracovávány.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Citlivé údaje ve smyslu článku 8 směrnice 
95/46/ES nejsou zpracovávány.


