Akreditácia certifikačných orgánov
v oblasti sektorovo špecifickej schémy:

certifikujúcich

produkty

Posudzovanie zhody podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS)
Posudzovanie zhody s Európskym nariadením eIDAS a novým zákonom č. 272/2016 Z. z.
o dôveryhodných službách, ktorý v plnom rozsahu nahradil zákon o elektronickom podpise.
Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len "SNAS") akredituje orgán posudzovania
zhody podľa čl. 3 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o
zrušení smernice 1999/93/ES. SNAS pri akreditácii postupuje podľa ISO/IEC 17065: 2012 a
primerane podľa ETSI EN 319 403 v2.2.2 a udelenú akreditáciu, aj s prílohou obsahujúcou
rozsah akreditácie, zverejní na webovom sídle SNAS.
Podľa čl. 3 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, orgán posudzovania zhody je orgán
vymedzený v čl. 2 bode 13 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorý v súlade s uvedeným
nariadením je akreditovaný ako orgán príslušný na posudzovanie zhody kvalifikovaných
poskytovateľov dôveryhodných služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré
poskytujú.

Akreditácia môže byť udelená na rozsah podľa kap. 5 Certifikačnej
schémy pre eIDAS NBÚ SR (celý rozsah, resp. podľa výberu žiadateľa
o akreditáciu):
http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/dohlad/index.html

Požiadavky, voči ktorým sa bude posudzovať v rámci akreditácie:
Požiadavky, voči ktorým sa bude posudzovať orgán posudzovania zhody (certifikačný orgán
certifikujúci produkty) pre požadovaný rozsah akreditácie sú medzinárodné normy ISO/IEC
17065: 2012 a ETSI EN 319 403 v2.2.2, Nariadenie eIDAS a tiež certifikačná schéma, podľa
ktorej certifikačný orgán postupuje v rámci certifikácie danej služby.
Vlastníkom certifikačnej schémy je v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014 orgán dohľadu,
ktorým je Národný bezpečnostný úrad SR (NBÚ). NBÚ stanovuje schému dohľadu (SD):
http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/dohlad/index.html
Certifikačné orgány posudzujú poskytovateľov dôveryhodných služieb z pohľadu zhody s
požiadavkami:
• nariadenia eIDAS
• zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách
• schémy dohľadu orgánu dohľadu.
Schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb sa zverejňuje pre
zabezpečenie spoločných základných požiadaviek v oblasti dohľadu s cieľom zabezpečiť
porovnateľnú úroveň bezpečnosti kvalifikovaných dôveryhodných služieb v celej EÚ.
Schéma dohľadu zabezpečuje tento cieľ mapovaním právnych požiadaviek do technických
postupov, čím sa splní cieľ, uľahčiť konzistentné uplatňovanie týchto požiadaviek v celej EÚ

a umožniť členským štátom prijať porovnateľné postupy na základe vzájomnej výmeny
informácií o svojich činnostiach dohľadu a najlepších postupoch v tejto oblasti.
Podrobné postupy pre akreditáciu sú uvedené v metodických smerniciach na akreditáciu (na
www.snas.sk časť „Dokumenty SNAS“, „Metodické smernice na akreditáciu“).

