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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
16.12.2015

Uredba eIDAS
Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja
za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES

Elektronska identifikacija


Določa pogoje, pod katerimi države
članice priznajo sredstva elektronske
identifikacije fizičnih in pravnih oseb,
ki so vključena v priglašeno shemo
elektronske identifikacije druge
države članice.

Storitve zaupanja
•

Določa pravila za storitve zaupanja
in pravni okvir za:
•

elektronski podpis + hramba,

•

elektronski žig + hramba,

•

elektronski časovni žig,

•

•

storitev elektronske priporočene
dostave,
avtentikacija spletišč.
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29.9.2015: Začetek izvajanja Poglavja II (Elektronska identifikacija-eID)
+ prostovoljno priznavanje eID

17.9.2014:
Uveljavitev
uredbe in
začetek dela na
izvedbenih
aktih
(Komitologija)

Priglasitev eID
29.9.2018: Obvezno priznavanje
eID
29.9.2016:
Objava seznama
priglašenih shem eID

1.7.2016: Začetek uporabe uredbe – predvsem
določb v povezavi s storitvami zaupanja

1.7.2016:
Razveljavitev
Direktive
1999/931999/93/EC/E

Pravna podlaga

Področje

Rok za sprejem po
Uredbi eIDAS

Člen 8(3)

Ravni zanesljivosti za sredstva elektronske identifikacije,
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1502, 8. 9. 2015

18. 9. 2015

Člen 12(7)

Postopkovna ureditev za lažje sodelovanje med državami
članicami;
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/296, 24. 2. 2015
*

18. 3. 2015

Člen 12(8)

Interoperabilnostni okvir za nacionalne sheme elektronske
identifikacije,
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1501, 8. 9. 2015

18. 9. 2015

Člen 22(5)

Tehnične specifikacije in oblike za zanesljive sezname
KPSZ in storitev,
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1505, 8. 9. 2015

18. 9. 2015

Člen 23(3)

Specifikacije za znak zaupanja EU za KSZ;
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/806, 22. 5. 2015
*

1. 7. 2015

Člen 27(5)

Referenčni formati naprednih elektronskih podpisov,
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506, 8. 9. 2015
Seznam standardov za oceno varnosti izdelkov IT

18. 9. 2015

Člen 30(3)
Člen 37(5)

Referenčni formati naprednih elektronskih žigov,
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506, 8. 9. 2015

Ni določen v
uredbi.
18. 9. 2015

Priprave na izvajanje Uredbe eIDAS
Medresorska delovna skupina eIDAS


Analiza stanja, akcijski načrt in spremljanje izvajanja potrebnih prilagoditev

Organizacijska in strokovna podpora delovanju delovnih teles


Odbor eIDAS, Strokovna skupina eIDAS, Tehnične podskupine eIDAS



Mreža za sodelovanje

Zagotavljanje povezave z drugimi področji in programi


IPE (CEF), ISA

Informiranje deležnikov




Konference in tematske delavnice
Spletni dnevnik (blog)
https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/rolling-out-eidas-how-fully-benefit-transformativenature-electronic-identification-means-eid
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Medresorska delovna skupina eIDAS
Namen: Priprava nacionalnega okolja za pričetek uporabe Uredbe eIDAS (1. 7. 2016).
1. Poročilo Vladi Republike Slovenije


Slovenija bo nadzorne naloge skladno z določili Uredbe eIDAS opravljala sama in
ne bo izkoristila možnosti dogovora za opravljanje teh nalog s katero drugo
državo članico, kot ji to dopušča člen 17(1) Uredbe eIDAS.



Rešitve pri pripravi nacionalnega okolja za izvajanje Uredbe eIDAS naj temeljijo
na odločitvi, da se izdajanje elektronskih identifikacijskih sredstev opredeli kot
nacionalno storitev zaupanja in vključi v sistem nadzora, ki ga določa Uredba
eIDAS za ponudnike storitev iz nabora, opredeljenega v uredbi.
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Medresorska delovna skupina eIDAS
2. Poročilo Vladi Republike Slovenije


Analiza obstoječega stanja na področju urejanja upravljanja z elektronskimi
identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije, ki vključuje
identifikacijo potrebnih prilagoditev zaradi uveljavitve Uredbe eIDAS.



Primerjalna analiza ukrepov in rešitev, ki so jih oziroma jih zaradi uveljavitve
eIDAS pripravljajo druge države članice.



Predlog akcijskega načrta, ki vsebuje predlog normativnih, institucionalnih in
operativnih ukrepov vključno z nosilci in roki za oblikovanje novega zakonskega
okvirja, ki bo celovito urejal področje upravljanja z elektronskimi identitetami in
storitvami zaupanja za elektronske transakcije.
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Medresorska delovna skupina eIDAS
2. Predlog akcijskega načrta



Minimalne prilagoditve, brez katerih izpolnjevanje Uredbe eIDAS ne bi bilo
mogoče.



Uredba Vlade Republike Slovenije o izvajanju Uredbe eIDAS.

Širše smiselne prilagoditve, ki bodo pripeljale do bolj konsistentne in kakovostne
nacionalne ureditve.

Nov krovni zakon na področju upravljanja

elektronskih identitet, ki bo nadomestil ZEPEP.

Prilagoditve področnih

pravnih aktov.
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Hvala za vašo pozornost !
Vprašanja?
Pripombe?

Predlogi?
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