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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh nariadenia má za cieľ dosiahnuť vzájomné uznávanie oznámených systémov 
elektronickej identifikácie a elektronických dôveryhodných služieb v záujme rozvoja 
vnútorného digitálneho trhu. Návrh tak rozširuje právny rámec existujúcej smernice 
1999/93/ES o elektronických podpisoch.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie, ktorý sa snaží riešiť 
problémy existujúcej smernice nielen posilnením právneho rámca, ale aj zvýšením právnej 
istoty. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto súhlasí s výberom nariadenia, a 
nie smernice.

Podľa názoru spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko je nariadenie veľmi potrebným 
prvým krokom v rozvoji dobre fungujúceho vnútorného digitálneho trhu, ktorý pre podniky 
a spotrebiteľov výrazne zjednoduší vykonávanie elektronických cezhraničných transakcií 
a zvýši dôveru v elektronické transakcie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje úsilie Komisie o spojenie do 
značnej miery diferencovaného využívania systémov elektronickej identifikácie v 
jednotlivých členských štátoch so silným mechanizmom vzájomného uznávania. 

Toto nariadenie však neposkytuje model, ktorý môže zabezpečiť primeranú úroveň 
bezpečnosti na základe doterajších skúseností.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje zaviesť a vymedziť úrovne 
bezpečnosti v rámci nariadenia, aby sa vyriešili všetky nejasnosti a zaistilo fungovanie 
nariadenia v praxi. Preto boli zrušené viaceré delegované a vykonávacie akty.

Ďalšia otázka v oblasti bezpečnosti sa týka regulácie dôveryhodných služieb, pričom 
spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že by malo byť jasné, či 
dôveryhodné služby, ktoré sa objavujú na zozname dôveryhodných informácií, boli schválené 
alebo stále čakajú na potvrdenie o súlade s požiadavkami.

Čo sa týka systému elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb, navrhované zmeny 
majú za cieľ zníženie zbytočnej byrokracie v rámci mechanizmov dohľadu s cieľom zmierniť 
záťaž pre členské štáty i podniky a zabezpečiť jasný a jednoduchý koordinačný mechanizmus.

Pozmeňujúce návrhy riešia napokon aj otázku zodpovednosti, ktorá je v návrhu Komisie 
definovaná široko a mohla by vytvoriť neželané prekážky v ďalšom rozvoji digitálnej oblasti. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 
výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na rýchlosť 
technologických zmien by sa v rámci tohto 
nariadenia mal prijať prístup, ktorý je 
otvorený voči inováciám.

(20) Vzhľadom na rýchlosť 
technologických zmien by sa v rámci tohto 
nariadenia mal prijať prístup, ktorý je na 
jednej strane otvorený voči inováciám, ale 
zároveň je neustále zameraný 
predovšetkým na spotrebiteľov a ich 
záujmy.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) V súlade s povinnosťami v rámci 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol 
platnosť v EÚ, a v súlade s návrhom 
Komisie o dostupnosti webových stránok 
orgánov verejného sektora1, by osoby so 
zdravotným postihnutím mali mať možnosť 
využívať dôveryhodné služby a produkty 
pre koncových používateľov používané pri 
poskytovaní týchto služieb na rovnakých 
základoch ako iní spotrebitelia.
__________________
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Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o dostupnosti webových stránok 
orgánov verejného sektora 
[COM(2012)0721].

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Systémy elektronickej identifikácie 
by mali byť v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov1, 
ktorá upravuje spracúvanie osobných 
údajov vykonávané v členských štátoch 
podľa tohto nariadenia a pod dohľadom 
príslušných orgánov členských štátov, 
najmä verejných nezávislých orgánov 
určených členskými štátmi.
__________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31). 

Pozmeňujúci návrh 4
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 

(25) Orgány dohľadu v členských štátoch
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 
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incidenty a narušenia bezpečnosti 
osobných údajov.

incidenty a narušenia bezpečnosti 
osobných údajov.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty musia 
spolupracovať, ak sa má dosiahnuť harmonizácia v digitálnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Aby Komisia a členské štáty mohli 
posúdiť efektívnosť mechanizmu 
oznamovania narušenia zavedeného týmto 
nariadením, malo by sa vyžadovať, aby 
orgány dohľadu Komisii a Európskej 
agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií 
(ENISA) poskytovali súhrnné informácie.

(30) Aby Komisia a členské štáty mohli 
posúdiť účinnosť mechanizmu 
oznamovania narušenia zavedeného týmto 
nariadením, malo by sa vyžadovať, aby 
orgány dohľadu poskytovali súhrnné 
informácie Európskej agentúre pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je potrebné podávať 
informácie len jednému kontaktnému miestu.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom doplniť určité podrobné 
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 

vypúšťa sa
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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.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že toto je potrebné urobiť pred 
tým, ako nariadenie nadobudne účinnosť, a nemalo by sa to prenechávať na delegované akty 
(pozri tiež nasledujúci pozmeňujúci návrh).  Uvedené odôvodnenie je teda zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 7

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 či právnických 
osôb, ktoré patria do oznámeného systému 
elektronickej identifikácie iného členského 
štátu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
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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 9
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 alebo poskytovanú v ich 
mene, v rámci ich zodpovednosti alebo pod 
ich dohľadom.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty by mali mať 
možnosť externalizovať elektronickú identifikáciu tretím stranám, nad ktorými vykonávajú len 
dohľad.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
poskytovateľov dôveryhodných služieb 
usadených v Únii.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by chcel spresniť, že nariadenie rieši dve 
rozličné otázky.
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Pozmeňujúci návrh 11

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, fyzickú alebo 
právnickú osobu alebo pseudonym 
takéhoto subjektu alebo osoby;

Pozmeňujúci návrh 12

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 13

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 
subjektu alebo fyzickej či právnickej 
osoby s certifikátom a potvrdzuje tieto 
údaje o príslušnej osobe;
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 15

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 či 
právnická osoba poskytujúca jednu alebo 
viacero dôveryhodných služieb;

Pozmeňujúci návrh 16
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 či fyzická osoba, ktorá vytvára 
elektronickú pečať;
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Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) „porušenie ochrany osobných 
údajov“ je náhodné alebo nezákonné 
zničenie, strata, zmena, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, sú uložené 
alebo inak spracovávané;

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) prostriedky elektronickej identifikácie 
sú vydané oznamujúcim členským štátom, 
v jeho mene, v rámci jeho zodpovednosti
alebo pod jeho dohľadom;

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty by mali mať 
možnosť využiť v súvislosti s interoperabilnou elektronickou identifikáciou služby tretích 
strán, nad ktorými vykonávajú exkluzívny dohľad.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby boli osobné identifikačné údaje 
jednoznačne priradené fyzickej alebo
právnickej osobe, ako sa uvádza v článku 3 
bode 1;

(c) oznamujúci členský štát zabezpečuje, 
aby boli osobné identifikačné údaje 
jednoznačne priradené subjektu alebo
fyzickej či právnickej osobe, ako sa uvádza 
v článku 3 bode 1;
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Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) oznamujúci členský štát nesie 
zodpovednosť za:

(e) ak poskytovateľ identity nemôže 
preukázať, že nekonal nedbanlivo, 
poskytovateľ identity nesie zodpovednosť 
za:

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že členské štáty by mali mať 
možnosť využiť v súvislosti s interoperabilnou elektronickou identifikáciou služby tretích 
strán, aby sa zaistila hospodárska súťaž.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) oznamujúci členský štát nesie 
zodpovednosť za zriadenie systému 
dohľadu pre poskytovateľa identity a za 
dohľad a podávanie správ v súlade 
s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko uznáva, že členské štáty musia mať silnú 
kontrolu nad svojimi poskytovateľmi identity, aby sa zaistila vzájomná dôvera medzi 
členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie;

(a) opis oznámeného systému elektronickej 
identifikácie vrátane úrovne bezpečnosti;
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Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje za potrebné začleniť úroveň 
bezpečnosti do modelu interoperability, aby sa zaistila vzájomná dôvera.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Ochrana a spracovanie osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov 
systémami elektronickej identifikácie sa 
vykonáva v súlade so smernicou 
95/46/ES.
2. Takéto spracovanie sa vykonáva 
regulárnym a zákonným spôsobom a je 
prísne obmedzené na minimálne údaje 
potrebné na vydanie a uchovanie 
certifikátu alebo na poskytovanie služieb 
elektronickej identifikácie.
3. Osobné údaje sa uchovávajú vo forme, 
ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých 
osôb len počas časového obdobia, ktoré je 
nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné 
údaje spracúvajú.
4. Systémy elektronickej identifikácie 
zaručujú dôvernosť a integritu údajov 
týkajúcich sa osoby, ktorej sa poskytuje 
dôveryhodná služba.
5. Bez toho, aby bol dotknutý právny 
účinok vzťahujúci sa na pseudonymy 
podľa vnútroštátneho práva, členské štáty 
nesmú brániť tomu, aby sa v certifikátoch 
elektronických podpisov uvádzal 
pseudonym namiesto mena podpisujúcej 
osoby.
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Pozmeňujúci návrh 24

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

Požiadavka elektronickej identifikácie sa uplatňuje bez ohľadu na použité prostriedky a mala 
by byť neutrálna z hľadiska súčasných a budúcich technológií identifikácie.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné spôsoby s cieľom 
uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi 
uvedenú v odseku 1, so zámerom podporiť 
vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti 
primeranú stupňu rizika. Tieto vykonávacie 
akty sa budú týkať najmä výmeny 
informácií, skúseností a osvedčených 
postupov v oblasti systémov elektronickej 
identifikácie, partnerského preskúmania 
oznámených systémov elektronickej 
identifikácie a preskúmania príslušného 
vývoja v sektore elektronickej identifikácie 
príslušnými orgánmi členských štátov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví rámec interoperability s 
cieľom uľahčiť spoluprácu medzi 
členskými štátmi uvedenú v odseku 1, so 
zámerom podporiť vysokú úroveň dôvery a 
bezpečnosti primeranú stupňu rizika. Tieto 
vykonávacie akty sa budú týkať najmä 
výmeny informácií, skúseností a 
osvedčených postupov v oblasti systémov 
elektronickej identifikácie, partnerského 
preskúmania oznámených systémov 
elektronickej identifikácie a preskúmania 
príslušného vývoja v sektore elektronickej 
identifikácie príslušnými orgánmi 
členských štátov. Tieto vykonávacie akty
sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 39 ods. 2.
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Pozmeňujúci návrh 26

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.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa 

na systémy elektronickej identifikácie
1. Systémy elektronickej identifikácie 
prijmú náležité technické a organizačné 
opatrenia s cieľom zvládnuť riziká 
ohrozujúce bezpečnosť systémov 
elektronickej identifikácie, ktoré 
poskytujú. So zreteľom na najnovšie 
technológie musia tieto opatrenia zaistiť, 
aby bola úroveň bezpečnosti primeraná 
stupňu rizika. Prijmú sa najmä opatrenia 
s cieľom prevencie a minimalizácie 
vplyvu bezpečnostných incidentov, ktoré 
zainteresovaným stranám zároveň 
oznámia nepriaznivé účinky prípadných 
incidentov.
Po incidente predložia systémy 
elektronickej identifikácie orgánu 
dohľadu správu z bezpečnostného auditu, 
ktorý vykonal uznávaný nezávislý subjekt, 
s cieľom potvrdiť prijatie náležitých 
bezpečnostných opatrení.
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2. Systémy elektronickej identifikácie 
príslušnému orgánu dohľadu, 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre 
bezpečnosť informácií a ďalším 
relevantným tretím stranám, napríklad 
orgánom na ochranu údajov, oznámia 
každé porušenie ochrany osobných 
údajov, ktoré má závažný vplyv na 
poskytovanú elektronickú identifikáciu 
a v nej uchovávané osobné údaje, a to bez 
zbytočného odkladu a – pokiaľ je to 
možné – najneskôr do 24 hodín od času, 
keď takéto porušenie zistili.
Ak je to vhodné, a najmä keď sa 
porušenie ochrany osobných údajov týka 
dvoch alebo viacerých členských štátov, 
príslušný orgán dohľadu o veci informuje 
orgány dohľadu v iných členských 
štátoch. 
Príslušný orgán dohľadu môže takisto 
informovať verejnosť alebo o poskytnutie 
takýchto informácií požiadať systém 
elektronickej identifikácie, ak rozhodne, 
že zverejnenie narušenia je vo verejnom 
záujme.
3. Orgán dohľadu každého členského 
štátu agentúre ENISA raz ročne poskytne 
zhrnutie oznámení o narušení, ktoré mu 
doručili systémy elektronickej 
identifikácie.
4. Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 má 
príslušný orgán dohľadu právomoc 
vydávať záväzné pokyny poskytovateľom 
elektronickej identifikácie.
5. Komisia je v súlade s článkom 38 
splnomocnená prijímať delegované akty 
týkajúce sa podrobnejšieho vymedzenia 
opatrení uvedených v odseku 1.
6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť okolnosti, 
formáty a postupy, a to 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.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8b
Právo používateľov systémov 

elektronickej identifikácie na informácie 
a prístup

Systémy elektronickej identifikácie 
poskytujú dotknutým osobám informácie 
týkajúce sa zberu, oznamovania 
a uchovávania ich údajov, ako aj 
prostriedky na prístup k ich údajom podľa 
článku 10 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh 29
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 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov
zodpovedný za každú škodu spôsobenú 
subjektu alebo akejkoľvek fyzickej či
právnickej osobe z dôvodu nedodržania
povinností stanovených v článku 15 ods. 1, 
pokiaľ poskytovateľ dôveryhodných 
služieb nedokáže, že nekonal nedbanlivo.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že zodpovednosť je príliš široká.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

orgány dohľadu zabezpečia spravodlivý a 
zákonný zber a spracovanie osobných 
údajov v súlade so smernicou 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

2. Poskytovatelia dôveryhodných služieb 
a orgány dohľadu zbierajú a spracúvajú 
osobné údaje v súlade so smernicou 
95/46/ES. Takýto zber a spracovanie sa 
prísne obmedzuje na minimálne osobné
údaje potrebné na vydanie a uchovávanie 
certifikátu alebo na poskytovanie 
dôveryhodných služieb.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že poskytovatelia dôveryhodných 
služieb nemôžu zaručiť neporušenosť údajov poskytnutých používateľom – môžu iba chrániť 
poskytnuté informácie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Právo na prístup a informácie 
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používateľov dôveryhodných služieb
Dôveryhodné služby poskytujú dotknutým 
osobám informácie týkajúce sa zberu, 
oznamovania a uchovávania ich údajov, 
ako aj prostriedky na prístup k ich údajom 
podľa článku 10 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Dôveryhodné služby poskytované a 
produkty pre koncových používateľov
používané pri poskytovaní týchto služieb 
sú sprístupnené osobám so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov 
Členské štáty zaistia, aby orgány dohľadu 
uvedené v článku 13 spolupracovali 
s orgánmi členských štátov na ochranu 
údajov vymenovanými podľa článku 28 
smernice 95/46/ES s cieľom umožniť im 
zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi 
predpismi v oblasti ochrany údajov 
prijatými podľa smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5
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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.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 39 prijať vykonávacie akty 
týkajúce sa vymedzenia postupov 
vzťahujúcich sa na úlohy uvedené v odseku 
2.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje za potrebné zmeniť článok 13 ods. 5 
a použiť vykonávacie akty, aby sa zaistila jasnosť.

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb môže orgánu dohľadu predložiť
správu z bezpečnostného auditu, ktorý 
vykonal uznávaný nezávislý subjekt, s 
cieľom potvrdiť vykonanie primeraných 
bezpečnostných opatrení.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 
1, každý poskytovateľ dôveryhodných 
služieb predloží orgánu dohľadu správu z 
bezpečnostného auditu, ktorý vykonal 
uznaný nezávislý subjekt po incidente, s 
cieľom potvrdiť vykonanie primeraných 
bezpečnostných opatrení.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že poskytovateľ dôveryhodných 
služieb by mal byť povinný vykonať audit po incidente, aby sa predišlo opakovaniu rovnakej 
chyby v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Zmena je v súlade so zmenou v článku 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán dohľadu agentúre ENISA a 
Komisii každoročne poskytuje zhrnutie 
oznámení o narušení, ktoré prijal od 
poskytovateľov dôveryhodných služieb.

3. Orgán dohľadu každého členského štátu
agentúre ENISA raz ročne poskytne
zhrnutie oznámení o narušení, ktoré prijal 
od poskytovateľov dôveryhodných služieb.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je zbytočné, aby orgány 
dohľadu podávali informácie viac ako jednému miestu.

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa raz ročne
podrobia auditu uznávaného nezávislého 
subjektu, aby sa potvrdilo, že oni sami, ako 
aj kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré 
poskytujú, spĺňajú požiadavky stanovené v 
tomto nariadení, a orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu z 
bezpečnostného auditu.

1. Kvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb sa každý druhý rok
na vlastné náklady podrobia auditu 
uznaného nezávislého subjektu, aby sa 
potvrdilo, že oni sami, ako aj kvalifikované 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, 
spĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení, a príslušnému orgánu dohľadu 
predložia výslednú správu 
z bezpečnostného auditu.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko nepokladá za potrebné, aby sa audity 
vykonávali každý rok, ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb už predtým 
preukázal, že dodržiava nariadenie, keďže je to časovo náročné a nákladné opatrenie.
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Pozmeňujúci návrh 41
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.

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 a skutočnosť, že čakajú na 
potvrdenie o súlade zo strany orgánu 
dohľadu.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že z bezpečnostných dôvodov by 
malo byť jasné, či dôveryhodné služby boli schválené alebo stále čakajú na potvrdenie 
o súlade.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný 
štatút kvalifikovaných poskytovateľov 
služieb a kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom 
uzavretí overenia, najneskôr do jedného 
mesiaca po vykonaní oznámenia v súlade s 
odsekom 1.

Orgán dohľadu vyznačí kvalifikovaný 
štatút kvalifikovaných poskytovateľov 
služieb a kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, ktoré poskytujú, v zoznamoch 
dôveryhodných informácií po pozitívnom
uzavretí overenia, a to najneskôr 30 dní po 
vykonaní oznámenia v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie

Mesiac nie je presný časový rámec, keďže môže vzniknúť rozdiel až tri dni.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty Komisii bez zbytočného 
meškania oznámia informácie o subjekte 
zodpovednom za vytvorenie, vedenie a 
zverejnenie vnútroštátnych zoznamov 
dôveryhodných informácií, ako aj údaje o 
tom, kde sa tieto zoznamy zverejnia, o 
certifikáte použitom na podpísanie alebo 
zapečatenie zoznamov dôveryhodných 
informácií a o všetkých ich zmenách.

3. Členské štáty Komisii bez zbytočného 
meškania oznámia informácie o subjekte 
zodpovednom za vytvorenie, vedenie a 
zverejňovanie vnútroštátnych zoznamov 
dôveryhodných informácií, ako aj údaje o 
tom, kde sa tieto zoznamy zverejňujú, 
o certifikáte, ktorý sa používa na overenie 
podpisov alebo pečatí pripojených k 
zoznamom dôveryhodných informácií, a o 
ich akýchkoľvek zmenách.

Odôvodnenie

S certifikátom nie je možné podpísať, ale len overiť podpis alebo pečať.

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 38 
týkajúce sa vymedzenia informácií 
uvedených v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že uvedené by malo byť 
v kompetencii orgánu dohľadu, a nie Komisie.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej 
služby vhodnými prostriedkami a v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

1. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej 
služby vhodnými prostriedkami a v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
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overuje identitu a ak je to vhodné, 
akékoľvek konkrétne atribúty fyzickej 
alebo právnickej osoby, ktorej vystavuje 
kvalifikovaný certifikát.

overuje identitu a, ak je to vhodné, 
akékoľvek konkrétne atribúty subjektu 
alebo fyzickej či právnickej osoby, ktorej 
vystavuje kvalifikovaný certifikát.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) používajú dôveryhodné systémy a 
produkty chránené proti pozmeneniu a 
zaručujú technickú bezpečnosť a 
spoľahlivosť procesu, ktorý podporujú;

(d) používajú dôveryhodné systémy a 
produkty chránené proti neoprávnenému
pozmeneniu a zaručujú technickú 
bezpečnosť a spoľahlivosť procesu, ktorý 
podporujú;

Odôvodnenie

Systémy je časom potrebné upravovať, aby boli aktuálne, a preto to podľa spravodajcu 
výboru požiadaného o stanovisko musí byť umožnené.

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) dodržiavanie požiadaviek uvedených 
v písmene (b) môže bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne systémy 
identifikácie, umožniť vydávanie 
elektronickej identifikácie na diaľku na 
základe predchádzajúceho overenia 
fyzického vzhľadu;

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že členské štáty by mali mať 
možnosť vydávať systémy elektronickej identifikácie na základe predchádzajúceho overenia. 

Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) zverejňujú svoju politiku v oblasti 
ochrany údajov, pričom uvádzajú orgán 
na ochranu údajov zodpovedný za 
dohľad.

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaný elektronický podpis, najmä 
ak takýto elektronický podpis vyžaduje 
členský štát na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, uznávajú a 
akceptujú sa všetky elektronické podpisy 
zodpovedajúce aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronický podpis s 
úrovňou bezpečnosti nižšou ako je úroveň 
definovaná pre kvalifikovaný elektronický 
podpis, najmä ak takýto elektronický 
podpis vyžaduje členský štát na prístup k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, na základe primeraného 
posúdenia rizík, ktoré hrozia pri takejto 
službe, uznávajú a akceptujú sa všetky 
elektronické podpisy zodpovedajúce aspoň 
rovnakej úrovni zaručenia bezpečnosti.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že úroveň bezpečnosti by sa 
mala vymedziť prostredníctvom vykonávacích aktov, ako sa stanovuje v článkoch 7 a 8.

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na cezhraničný prístup k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, nevyžadujú elektronický 
podpis vyššej úrovne zaručenia
bezpečnosti ako kvalifikovaný elektronický 
podpis.

5. V súvislosti s cezhraničným prístupom k 
službe online, ktorú ponúka subjekt 
verejného sektora, členské štáty
nevyžadujú elektronický podpis vyššej 
úrovne bezpečnosti ako kvalifikovaný 
elektronický podpis.
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Odôvodnenie

Slovo „zaručenie“ je zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že takáto významná definícia by 
sa nemala nechávať na delegované akty, ale mala by sa stanoviť v rámci prílohy I.

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak 
takúto elektronickú pečať vyžaduje členský 
štát na prístup k službe online, ktorú 
ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptujú sa 
všetky elektronické pečate zodpovedajúce
aspoň rovnakej úrovni zaručenia 
bezpečnosti.

4. Ak sa vyžaduje elektronická pečať s 
úrovňou bezpečnosti nižšou ako 
kvalifikovaná elektronická pečať, najmä ak 
takúto elektronickú pečať vyžaduje členský 
štát na prístup k službe online, ktorú 
ponúka subjekt verejného sektora, na 
základe primeraného posúdenia rizík, ktoré 
hrozia pri takejto službe, akceptuje sa 
akákoľvek elektronická pečať 
zodpovedajúca aspoň rovnakej úrovni 
zaručenia bezpečnosti.

Odôvodnenie

Slovo „zaručenie“ je zbytočné a v záujme jednotnosti s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi 
návrhmi sa vypúšťa.
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Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty na prístup k službe online, 
ktorú ponúka subjekt verejného sektora, 
nevyžadujú elektronickú pečať vyššej 
úrovne zaručenia bezpečnosti ako 
kvalifikované elektronické pečate.

5. Na prístup k službe online, ktorú ponúka 
subjekt verejného sektora, nevyžadujú 
členské štáty elektronickú pečať s vyššou 
úrovňou bezpečnosti ako kvalifikované 
elektronické pečate.

Odôvodnenie

Slovo „zaručenie“ je zbytočné a v záujme jednotnosti s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi 
návrhmi sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 54
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

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že uvedené sa musí vyriešiť 
v rámci nariadenia a nemalo by sa to nechávať na delegované akty, ale namiesto toho 
stanoviť v rámci prílohy III.

Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vytvoriť referenčné 
čísla noriem pre úrovne zaručenia
bezpečnosti elektronických pečatí. Súlad s 
úrovňou zaručenia bezpečnosti 

7. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví referenčné čísla noriem pre 
definované úrovne bezpečnosti 
elektronických pečatí. Súlad s úrovňou 
bezpečnosti definovanou v prílohe III sa 
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definovanou v delegovanom akte prijatom 
podľa odseku 6 sa predpokladá vtedy, ak 
elektronická pečať spĺňa uvedené normy. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 39 ods. 2. Komisia uverejňuje 
tieto akty v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

predpokladá vtedy, ak elektronická pečať 
spĺňa uvedené normy. Vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 39 ods. 2. Komisia 
uverejňuje tieto akty v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Odôvodnenie

Odsek sa mení v súlade s vypustením odseku 6.

Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

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. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 8a ods. 5, článku 15 ods. 5, článku
16 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 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

3. Delegovanie právomocí uvedených
v článkoch 8 ods. 3, 13 ods. 5, 15 ods. 5, 
16 ods. 5, 18 ods. 5, 20 ods. 6, 21 ods. 4, 
23 ods. 3, 25 ods. 2, 27 ods. 2, 28 ods. 6, 
29 ods. 4, 30 ods. 2, 31, 35 ods. 3 a 37 ods. 
3 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

3. Delegovanie právomoci uvedené
v článku 8a ods. 5, článku 15 ods. 5, 
článku 16 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 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. 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 
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delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt
Európskemu parlamentu a Rade súčasne,
a to hneď po jeho prijatí.

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.

Delegovaný akt prijatý podľa článku 8a 
ods. 5, článku 15 ods. 5, článku 16 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 57

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 
95/46/ES sa nespracúvajú.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 
95/46/ES sa nespracúvajú.
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Citlivé údaje v zmysle článku 8 smernice 
95/46/ES sa nespracúvajú.
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