
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 463/2014 

z 5. mája 2014, 

ktorým sa stanovujú podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi člen
skými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 

o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 4, 

keďže: 

(1)  Podľa článku 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 sa všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom 
a Komisiou uskutočnia pomocou systému elektronickej výmeny údajov. Je preto potrebné stanoviť pravidlá 
a podmienky, ktorým by mal tento systém elektronickej výmeny údajov vyhovovať. 

(2)  V záujme zabezpečenia lepšej kvality informácií o vykonávaní operačných programov, lepšej využiteľnosti 
systému a v záujme zjednodušenia je potrebné vymedziť základné požiadavky týkajúce sa formy a rozsahu infor
mácií, ktoré sa majú vymieňať. 

(3)  Je potrebné vymedziť zásady, ako aj pravidlá uplatniteľné na prevádzku systému, pokiaľ ide o určenie strany 
zodpovednej za vkladanie dokumentov a vykonávanie ich aktualizácií. 

(4)  Je potrebné stanoviť technické vlastnosti systému s cieľom zaručiť zníženie administratívnej záťaže pre členské 
štáty a Komisiu a zároveň zabezpečiť účinnú a efektívnu elektronickú výmenu informácií. 

(5)  Členské štáty a Komisia by takisto mali mať možnosť kódovať a prenášať údaje dvoma rôznymi spôsobmi, ktoré 
budú vymedzené. Takisto je potrebné stanoviť pravidlá pre prípad, že vyššia moc zabráni použitiu systému elek
tronickej výmeny údajov, s cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty aj Komisia mohli naďalej vymieňať informácie 
prostredníctvom alternatívnych prostriedkov. 

(6)  Členské štáty a Komisia by mali zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom systému elektronickej výmeny údajov 
bude prebiehať zabezpečeným spôsobom, ktorý umožní dostupnosť, integritu, pravosť, dôvernosť a nespochybni
teľnosť informácií. Mali by sa preto stanoviť bezpečnostné predpisy. 

(7)  V tomto nariadení by sa mali dodržiavať základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej 
únie, a to predovšetkým právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať v súlade 
s týmito právami a zásadami. Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané členskými štátmi, uplatňuje sa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2). Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
Únie a o voľný pohyb týchto údajov, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). 
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(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
(Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1). 

(2) 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). 

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 



(8)  S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo 
nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

(9)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

KAPITOLA I 

USTANOVENIA, KTORÝMI SA VYKONÁVA NARIADENIE (EÚ) Č. 223/2014 SO ZRETEĽOM NA FOND EURÓPSKEJ 
POMOCI PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY (FEPNO) 

SYSTÉM ELEKTRONICKEJ VÝMENY ÚDAJOV 

[Splnomocnenie podľa článku 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 223/2014] 

Článok 1 

Zriadenie systému elektronickej výmeny údajov 

Komisia zriadi systém elektronickej výmeny údajov pre všetky úradné výmeny informácií medzi členským štátom 
a Komisiou. 

Článok 2 

Obsah systému elektronickej výmeny údajov 

Systém elektronickej výmeny údajov (ďalej len „SFC2014“) musí obsahovať aspoň informácie vymedzené vo vzoroch, 
formátoch a šablónach stanovených v súlade s nariadením (EÚ) č. 223/2014. Informácie poskytnuté v elektronických 
formulároch zabudovaných do systému SFC2014 (ďalej len „štruktúrované údaje“) nemožno nahradiť neštruktúrovanými 
údajmi vrátane použitia hypertextových odkazov alebo iných typov neštruktúrovaných údajov, ako je napríklad príloha 
v podobe dokumentov alebo obrázkov. Ak členský štát prenáša rovnaké informácie vo forme štruktúrovaných aj 
neštruktúrovaných údajov, v prípade nezrovnalostí sa použijú štruktúrované údaje. 

Článok 3 

Prevádzka systému SFC2014 

1. Komisia, orgány poverené členským štátom podľa článku 59 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1) a článku 31 nariadenia (EÚ) č. 223/2014, ako aj subjekty, ktorým boli delegované úlohy 
týchto orgánov, do systému SFC2014 vkladajú informácie, za ktorých prenos sú zodpovedné, a aktualizujú ich. 

2. Každý prenos informácií Komisii musí overiť a odoslať iná osoba ako tá, ktorá vložila údaje v rámci daného 
prenosu. Systém SFC2014 alebo informačné systémy riadenia a kontroly členských štátov automaticky prepojené 
so systémom SFC2014 musia podporovať toto rozdelenie úloh. 

3. Členské štáty vymenujú na celoštátnej úrovni osobu alebo osoby zodpovedné za správu prístupových práv 
k systému SFC2014, ktoré budú plniť tieto úlohy: 

a)  identifikovať používateľov požadujúcich prístup a uistiť sa, že títo používatelia sú zamestnanci organizácie; 

b)  informovať používateľov o ich povinnostiach s cieľom chrániť bezpečnosť systému; 
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(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 



c) overovať nárok používateľov na požadovanú úroveň oprávnenia vo vzťahu k ich úlohám a ich hierarchickému posta
veniu; 

d)  žiadať o ukončenie prístupových práv, ak už tieto prístupové práva nie sú potrebné alebo odôvodnené; 

e)  bezodkladne nahlasovať podozrivé udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť systému; 

f)  zabezpečiť trvalú presnosť identifikačných údajov používateľov prostredníctvom hlásenia akýchkoľvek zmien; 

g)  prijímať potrebné opatrenia zamerané na ochranu údajov a obchodného tajomstva v súlade s pravidlami Únie 
a vnútroštátnymi pravidlami; 

h)  informovať Komisiu o akýchkoľvek zmenách ovplyvňujúcich schopnosť orgánov členských štátov alebo používateľov 
systému SFC2014 vykonávať povinnosti uvedené v odseku 1 alebo ich osobnú schopnosť vykonávať povinnosti 
uvedené v písmenách a) – g). 

4. Výmeny údajov a transakcií sa musia povinne podpísať elektronickým podpisom v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/93/ES (1). Členské štáty a Komisia musia uznať právnu účinnosť a prípustnosť elektronického 
podpisu použitého v systéme SFC2014 ako dôkaz v súdnych konaniach. 

V prípade informácií spracúvaných prostredníctvom systému SFC2014 sa musí dodržiavať ochrana súkromia a osobných 
údajov fyzických osôb a obchodného tajomstva právnických osôb v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES (2), so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES (3), so smernicou 1995/46/ES a s nariadením 
(ES) č. 45/2001. 

Článok 4 

Vlastnosti systému SFC2014 

V záujme zabezpečenia účinnej a efektívnej elektronickej výmeny informácií systém SFC2014 musí mať tieto vlastnosti: 

a)  interaktívne formuláre alebo formuláre predbežne vyplnené systémom na základe údajov, ktoré už boli predtým 
v systéme zaznamenané; 

b)  automatické výpočty, ktoré znížia úsilie používateľov pri kódovaní; 

c) automatické zabudované kontroly na overovanie vnútorného súladu prenášaných údajov a súladu týchto údajov s plat
nými pravidlami; 

d)  výstrahy generované systémom, ktoré upozorňujú používateľov systému SFC2014, že niektoré činnosti sa môžu 
alebo nemôžu vykonávať; 

e)  online sledovanie stavu spracúvania informácií vložených do systému; 

f)  dostupnosť historických údajov týkajúcich sa všetkých vložených informácií týkajúcich sa operačného programu. 

Článok 5 

Prenos údajov prostredníctvom systému SFC2014 

1. Systém SFC2014 musí byť dostupný pre členské štáty a Komisiu buď priamo prostredníctvom interaktívneho 
používateľského rozhrania (t. j. webovej aplikácie), alebo prostredníctvom technického rozhrania s pomocou vopred 
stanovených protokolov (t. j. webových služieb), ktoré umožňujú automatickú synchronizáciu a prenos údajov medzi 
informačnými systémami členských štátov a systémom SFC2014. 
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(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 
19.1.2000, s. 12). 

(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia 
v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37). 

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univer
zálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spraco
vávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi 
národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11). 



2. Za dátum elektronického prenosu informácií zo strany členského štátu Komisii a naopak sa považuje dátum pred
loženia príslušného dokumentu. 

3. V prípade zásahu vyššej moci, nesprávneho fungovania systému SFC2014 alebo prerušenia spojenia so systémom 
SFC2014 v trvaní viac ako jedného pracovného dňa v poslednom týždni pred zákonnou lehotou na predloženie infor
mácií alebo v období od 23. do 31. decembra, alebo dlhšie ako päť pracovných dní v inom období sa môže výmena 
informácií medzi členskými štátmi a Komisiou vykonávať v papierovej podobe s použitím vzorov, formátov a šablón 
uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia. 

Keď systém elektronickej výmeny údajov začne znovu fungovať, spojenie s daným systémom je obnovené alebo pominie 
príčina vyššej moci, dotknutá strana bezodkladne vloží do systému SFC2014 informácie, ktoré už boli odoslané v papie
rovej podobe. 

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 sa za dátum predloženia príslušného dokumentu považuje dátum poštovej 
pečiatky. 

Článok 6 

Bezpečnosť údajov prenášaných prostredníctvom systému SFC2014 

1. Komisia zavedie politiku bezpečnosti informačných technológií (ďalej len „politika bezpečnosti SFC IT“) pre 
systém SFC2014, ktorá sa bude uplatňovať na zamestnancov používajúcich systém SFC2014 v súlade s príslušnými pra
vidlami Únie, najmä s rozhodnutím Komisie K(2006) 3602 (1) a jeho vykonávacími predpismi. Komisia určí osobu alebo 
osoby zodpovedné za vymedzenie, zachovanie a zabezpečenie správneho uplatňovania politiky bezpečnosti v rámci 
systému SFC2014. 

2. Členské štáty a iné európske inštitúcie než Komisia, ktoré získali prístupové práva do systému SFC2014, musia 
dodržiavať podmienky bezpečnosti IT uverejnené na portáli SFC2014 a opatrenia, ktoré Komisia vykonáva v rámci 
systému SFC2014 s cieľom zabezpečiť prenos údajov, najmä pokiaľ ide o používanie technického rozhrania uvedeného 
v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia. 

3. Členské štáty a Komisia vykonávajú bezpečnostné opatrenia prijaté s cieľom chrániť údaje, ktoré zaznamenali 
a preniesli prostredníctvom systému SFC2014, a zabezpečujú účinnosť týchto bezpečnostných opatrení. 

4. Členské štáty prijmú celoštátne, regionálne alebo miestne politiky bezpečnosti IT, ktoré sa budú vzťahovať na 
prístup k systému SFC2014 a automatické zadávanie informácií doň a ktoré zabezpečia dodržiavanie minimálneho 
súboru bezpečnostných požiadaviek. Tieto celoštátne, regionálne alebo miestne politiky bezpečnosti IT sa môžu odvo
lávať na iné bezpečnostné dokumenty. Každý členský štát zabezpečí, aby sa tieto politiky bezpečnosti IT uplatňovali 
v prípade všetkých orgánov používajúcich systém SFC2014. 

5. Tieto celoštátne, regionálne alebo miestne politiky bezpečnosti IT musia zahŕňať: 

a)  aspekty bezpečnosti IT týkajúce sa práce vykonávanej osobou alebo osobami zodpovednými za správu prístupových 
práv uvedených v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia v prípade uplatnenia priameho použitia; 

b)  v prípade celoštátnych, regionálnych alebo miestnych počítačových systémov prepojených so systémom SFC2014 
prostredníctvom technického rozhrania uvedeného v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia musia bezpečnostné opatrenia 
pre tieto systémy umožňovať zosúladenie s bezpečnostnými požiadavkami systému SFC2014. 

Na účely písmena b) prvého pododseku musia byť podľa potreby zahrnuté tieto aspekty: 

a)  fyzická bezpečnosť; 

b)  kontrola nosičov údajov a prístupu; 

c)  kontrola uloženia; 

d)  kontrola prístupu a hesiel; 

e)  monitorovanie; 

f)  prepojenie so systémom SFC2014; 
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(1) Rozhodnutie Komisie K(2006) 3602 zo 16. augusta 2006 o bezpečnosti informačných systémov používaných Európskou komisiou. 



g)  komunikačná infraštruktúra; 

h)  riadenie ľudských zdrojov pred začatím zamestnania, počas zamestnania a po ukončení zamestnania; 

i)  riadenie incidentov. 

6. Tieto celoštátne, regionálne alebo miestne politiky bezpečnosti IT musia byť založené na hodnotení rizík a opísané 
opatrenia musia byť primerané identifikovaným rizikám. 

7. Komisii sa musia na požiadanie poskytnúť dokumenty, ktorými sa stanovujú národné, regionálne alebo miestne 
politiky bezpečnosti IT. 

8. Členské štáty určia na celoštátnej úrovni osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za zachovanie a zabezpečenie 
uplatňovania národných, regionálnych alebo miestnych politík bezpečnosti IT. Táto osoba alebo tieto osoby konajú ako 
kontaktné body s osobou alebo osobami určenými Komisiou a uvedenými v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia. 

9. Tak politika bezpečnosti SFC IT, ako aj príslušné celoštátne, regionálne a miestne politiky bezpečnosti IT sa 
v prípade technologických zmien, zistenia nových ohrození alebo v prípade iných relevantných zmien musia aktuali
zovať. V každom prípade sa musia každoročne revidovať, aby sa zabezpečilo, že naďalej primeraným spôsobom reagujú 
na vývoj. 

KAPITOLA II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Článok 7 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 5. mája 2014 

Za Komisiu 

predseda 
José Manuel BARROSO  
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