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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Система електронного цифрового підпису в Україні пройшла тривалий шлях становлення та розвитку. Закон України «Про електронний цифровий підпис» було розроблено з метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу, а саме з Директивою 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів.
Стрімкий розвиток суспільних відносин та ринкової економіки зобов’язує постійно переглядати нормативно-правові акти, які забезпечують державне регулювання та контроль за додержанням законодавства у сфері електронного цифрового підпису.
23 липня 2014 року на заміну Директиві 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних цифрових підписів прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (далі – Регламент), який набирає чинності 01 липня 2016 року.
Проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» (далі – проект Закону) спрямований на гармонізацію із положеннями Регламенту.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблений Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.
Прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» сприятиме забезпеченню:
створення умов для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг;
вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного доступу до електронних довірчих послуг постачальниками електронних довірчих послуг, що провадять діяльність в інших державах;
підвищення рівня довіри громадян до електронних послуг, у тому числі транскордонних;
рівних можливостей для доступу до електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;
свободи договору у сфері електронних довірчих послуг;
захисту прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг;
відповідності вимог до надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам;
інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
захисту персональних даних, що обробляються під час надання електронних довірчих послуг;
відкритості для інновацій у сфері електронних довірчих послуг.

3. Правові аспекти

Приведення положень законодавства України у сфері електронного цифрового підпису у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» з урахуванням положень Регламенту.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує матеріальних чи інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною регуляторною службою України, Державним агентством з питань електронного урядування України, Національним банком України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою проведення публічного громадського обговорення проект Закону розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства юстиції України в рубриці «Обговорення законопроектів» та центрального засвідчувального органу в рубриці «Новини та події».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.


10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» дасть змогу запровадити в Україні модель та принципи надання електронних довірчих послуг Європейського Союзу шляхом гармонізації з положеннями Регламенту з урахуванням національних особливостей, не руйнуючи систему взаємодії суб’єктів у сфері електронного цифрового підпису, що склалась в Україні.
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