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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,





Ureditev področja elektronskih identitet je v
pristojnosti držav članic.

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

Uredba eIDAS obvezuje organe javnega sektorja:




Če nacionalno pravo ali upravna praksa za dostop do storitve, ki jo
prek spleta zagotavlja organ javnega sektorja v eni državi članici,
predpisuje elektronsko identifikacijo z uporabo sredstva
elektronske identifikacije in avtentikacije, se sredstvo elektronske
identifikacije, izdano v drugi državi članici, prizna v prvi državi
članici za namene čezmejne avtentikacije za to spletno storitev, če
so izpolnjeni pogoji iz 6. člena.
Rok: 29. 9. 2018

Ravni zanesljivosti
Stopnja
zaupanja v
izkazano ali
zagotavljano
identiteto
Namen
sklicevanja na
tehnične
specifikacije,
standarde in
postopke





NIZKA

SREDNJA

VISOKA

OMEJENA

SREDNJA

VIŠJA

Zmanjšati
nevarnost
zlorabe ali
spreminjanja
identitete

Znatno
zmanjšati
nevarnost
zlorabe ali
spreminjanja
identitete

Preprečiti
nevarnost
zlorabe ali
spreminjanja
identitete

Uredba eIDAS (6. člen)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1502
Smernice (Guidelines for the application of the levels of assurance which support the eIDAS
Regulation)

Ravni zanesljivosti
Elementi, katerim se v okviru določanja ravni zanesljivosti
sredstva elektronske identifikacije določa zanesljivost in
kakovost:


prijava,



upravljanje sredstev elektronske identifikacije,



avtentikacija,



upravljanje in organizacija.

Če ni drugače določeno, morajo biti za doseganje navedene
ravni zanesljivosti sredstva elektronske identifikacije, izdanega
na podlagi priglašene sheme elektronske identifikacije,
izpolnjeni vsi elementi iz Priloge Izvedbene uredbe Komisije
(EU) 2015/1502 za določeno raven zanesljivosti.

Priprave na izvajanje Uredbe eIDAS
RAVEN EU:


Odbor eIDAS, Strokovna skupina eIDAS, Tehnične podskupine eIDAS



Mreža za sodelovanje na področju e-identitet (12. člen)



Sodelovanje na področju storitev zaupanja (?)



Povezovanje z drugimi področji in programi (IPE oz. CEF, ISA)



Standardizacija (CEN, ETSI…)



Konference in tematske delavnice



Spletni dnevnik (blog)
https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/rolling-out-eidas-how-fully-benefittransformative-nature-electronic-identification-means-eid

RAVEN SI:


Medresorska delovna skupina eIDAS (12. 2. 2015, normativni, institucionalni in operativni
ukrep)



Informiranje deležnikov



Konference in tematske delavnice

Medresorska delovna skupina eIDAS
Predlog akcijskega načrta (2. poročilo vladi, 31. 3. 2016)



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 področjih upravljanja

elektronskih identitet in elektronskega poslovanja, ki bo nadomestil ZEPEP.
Prilagoditve področnih pravnih aktov.

Uredba o izvajanju Uredbe eIDAS
V zvezi z izvajanjem Uredbe eIDAS, ki je za države v celoti zavezujoča in neposredno
uporabljiva, je do datuma njene uporabe, to je do 1. 7. 2016, potrebno določiti:
• pravila o globah, ki se uporabljajo za kršitve njenih določb,
• določiti nosilce ter sprejeti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja nalog
iz Uredbe 910/2014/EU ter
• o tem obvestiti Evropsko komisijo.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za
elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi direktive 1999/93/ES (Uradni list
RS, št. 46/2016 z dne 30. junija 2016.

Uredba o izvajanju Uredbe eIDAS
PRISTOJNOSTI (3. člen):
Izvajanje Uredbe 910/2014/EU in izvedbene uredbe je ministrstvo, pristojno za
informacijsko družbo, ki je odgovorno tudi za izvajanje nadzornih nalog skladno s 17.
členom Uredbe 910/2014/EU in za vodenje postopkov zaradi prekrškov po izvedbeni
uredbi.
Za zagotovitev čezmejne avtentikacije prek spleta po točki f) 7. člena Uredbe 910/2014/EU
je pristojno ministrstvo, pristojno za javno upravo.
Za akreditacijo organov za ugotavljanje skladnosti je pristojna Slovenska akreditacija (do
30. marca 2017).

Uredba o izvajanju Uredbe eIDAS
DODATNO:
Kot sredstvo elektronske identifikacije se lahko uporabi tudi kvalificirano potrdilo za
elektronski podpis, ki je izdano tudi za namen avtentikacije (2. člen).
Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi z Uredbo 910/2014/EU ter pripravo strokovnih
mnenj in stališč minister, pristojen za informacijsko družbo, imenuje komisijo za
elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih
organov iz prejšnjega člena ter zunanji strokovnjaki, predvsem s področja prava,
informatike in elektronskih komunikacij. Komisija o svojem delu javnost obvešča z objavo
svojih načelnih mnenj in stališč na spletni strani ministrstva, pristojnega za informacijsko
družbo (4. člen). Komisijo imenuje minister, pristojen za informacijsko družbo, do 30.
decembra 2016.
Kvalificiranim potrdilom pravnih oseb, ki so jih do 30. junija 2016 na podlagi Zakona o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu izdali registrirani overitelji in se
uporabljajo za elektronski podpis pravnih oseb, se do izteka njihove veljavnosti, vendar ne
dlje kot do 1. julija 2017, ne sme odreči veljavnosti in dokazne vrednosti (8. člen).

Medresorska delovna skupina eIDAS
3. Poročilo Vladi Republike Slovenije ( 29. 9. 2016)



Aktivnosti tečejo skladno z akcijskim načrtom.



Pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev akreditacije so v teku (30. 3. 2017).



Osnutek novega zakona pripravljen


ZEPEP + ZEPT + e-identitete



Oblikovanje ožje delovne skupine (zaključek prenosa DID na MJU)



Širša razprava z deležniki konec leta 2016



Rok za posredovanje predloga Vladi RS 29. 9. 2017

Poziv za prispevke - ZKiP
Poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev prispevkov za
zakonodajno ureditev kibernetskega prostora (MJU, 21.11. 2016).
Rok: 9. 12. 2016, gp.mju@gov.si
Elektronsko poslovanje:


Kateri vidiki elektronskega poslovanja do sedaj niso bili ustrezno zakonodajno urejeni?



Kako urediti upravljanje elektronskih identitet, da bodo čim bolj izkoriščene priložnosti nove
evropske pravne ureditve na tem področju in bo hkrati oziroma s čim manj prilagoditev
zagotovljeno delovanje obstoječih nacionalnih rešitev?



Ali in pod kakšnimi pogoji ponuditi infrastrukturo za čezmejno avtentikacijo tudi zasebnemu
sektorju?



Kako določiti nacionalne pogoje za priglasitev sheme elektronske identifikacije Evropski
komisiji?



Kako določiti, kdaj gre za zaprti sistem, za katerega določbe Uredbe eIDAS glede
zagotavljanja storitev zaupanja ne veljajo in kdo naj o tem odloča?



Ali v sistemskem zakonu opredeliti dodatne nacionalne storitve zaupanja in pogoje za njihovo
kvalifikacijo in če da, katere?

Akreditacija organov za ugotavljanje skladnosti


Potekla skladno z določili Uredbe (EU) št. 765/2008.



Izključna pristojnost nacionalnih akreditacijskih organov.

Slovenija:


Slovenska akreditacija (http://www.slo-akreditacija.si/) .



Trenutno v Sloveniji še ni akreditiranih organov (po 30. 3. 2017).

EU:


Informacijski sistem NANDO (http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm)
Francija (COFRAC)
Nemčija (Dakks), TÜViT

Anglija (UKAS – konec leta 2016)

Več informacij
MJU – Direktorat za informacijsko družbo
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/elektronske_identitete_
in_storitve_zaupanja/

European Commission – Trust Services and eID
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid

Hvala za vašo pozornost !
Vprašanja?
Pripombe?
Predlogi?

