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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I USŁUG ZAUFANIA W ZAKRESIE TRANSAKCJI
ELEKTRONICZNYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają zatem znaczenie nie tylko dla UE i władz
krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, zainteresowanym stronom, a w szczególności dostawcom usług zaufania,
dostawcom notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej i stronom
korzystającym z tych systemów, przypomina się o skutkach prawnych, które trzeba
będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym4 nie będzie już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
W szczególności będzie to miało następujące konsekwencje:

1

Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym, Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s.73.

1.

USŁUGI ZAUFANIA

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 910/2014 nie można ograniczać świadczenia
usług zaufania na terytorium państwa członkowskiego przez dostawcę usług zaufania
mającego siedzibę w innym państwie członkowskim z powodów związanych
z dziedzinami objętymi tym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE)
nr 910/2014 „kwalifikowane usługi zaufania” mogą być świadczone wyłącznie przez
dostawców usług zaufania mających siedzibę w UE lub przez dostawców usług zaufania
w państwie trzecim, z którym UE zawarła umowę międzynarodową w sprawie
uznawania usług zaufania.
Począwszy od dnia wystąpienia dostawcy usług zaufania mający siedzibę
w Zjednoczonym Królestwie będą, do celów rozporządzenia (UE) nr 910/2014,
dostawcami usług zaufania z państwa trzeciego. Nie będą oni objęci przepisami art. 4
rozporządzenia (UE) nr 910/2014. Ponadto usługi zaufania świadczone przez dostawców
usług zaufania mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie nie będą uznawane w UE
za „kwalifikowane usługi zaufania”.
2.

SYSTEMY IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014, jeżeli zgodnie z prawem krajowym
lub zgodnie z krajową praktyką administracyjną dostęp do usługi online świadczonej
przez podmiot sektora publicznego w jednym państwie członkowskim wymaga
identyfikacji elektronicznej przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej oraz
uwierzytelnienia, w tym państwie członkowskim na potrzeby transgranicznego
uwierzytelnienia dla tej usługi online uznaje się środek identyfikacji elektronicznej
wydany w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że spełnione są pewne
warunki określone w tym artykule: przede wszystkim, że środek identyfikacji
elektronicznej jest wydany w ramach systemu identyfikacji elektronicznej wymienionego
w wykazie publikowanym przez Komisję na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE)
nr 910/2014.
Począwszy od dnia wystąpienia systemy identyfikacji elektronicznej, które przed dniem
wystąpienia zostały notyfikowane przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z przepisami
art. 9 rozporządzenia (UE) nr 910/2014, nie będą już uznawane przez państwa
członkowskie UE-27 zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014.
Ogólne informacje o rozporządzeniu (UE) nr 910/2014 można znaleźć na stronie
internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej usług zaufania i identyfikacji
elektronicznej: (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-andeidentification). W razie potrzeby na stronie tej będą zamieszczane dodatkowe
informacje.
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