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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V digitální éře je kybernetická bezpečnost podstatným prvkem z hlediska hospodářské 
konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropské unie a z hlediska integrity našich svobodných
a demokratických společností a procesů, které jsou jejich pilíři. Zajištění vysoké úrovně 
kybernetické odolnosti v celé EU má mimořádný význam pro dosažení důvěry spotřebitelů
v jednotný digitální trh a pro další rozvoj inovativnější a konkurenceschopnější Evropy.

Není pochyb o tom, že kybernetické hrozby a globální kybernetické útoky, například 
„Wannacry“ a „Meltdown“, jsou v naší víc a víc digitalizované společnosti stále důležitějším 
tématem. Podle průzkumu Eurobarometr zveřejněného v červenci 2017 považovalo 87 % 
respondentů kyberkriminalitu za „důležitou hrozbu pro vnitřní bezpečnost EU“ a většina 
těchto respondentů se „obává toho, aby se nestali obětí různých forem kyberkriminality“. 
Navíc se od počátku roku 2016 objevilo každý den někde na světě více než 4 000 útoků 
ransomware, což je 300% nárůst od roku 2015, přičemž postiženo bylo 80 % společností
v EU. Tyto skutečnosti a zjištění jednoznačně ukazují, že je nutné, aby EU byla odolnější
a účinněji bojovala proti kybernetickým útokům a prohlubovala svou schopnost lépe chránit 
evropské občany, podniky a veřejné orgány.

Rok po vstupu směrnice o bezpečnosti sítí a informací v platnost Evropská komise
v širším rámci strategie kybernetické bezpečnosti EU představila nařízení, jehož cílem je další 
posílení kybernetické odolnosti, odrazování od útoků a posilování obrany v EU. Komise dne 
13. září 2017 předložila „akt o kybernetické bezpečnosti“, který je založen na dvou pilířích: 
1) trvalý a silnější mandát pro Agenturu Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací 
(agentura ENISA), pokud jde o pomoc členským státům v účinném předcházení 
kybernetickým útokům a reagování na ně, a 2) vytvoření rámce EU pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti s cílem zaručit, že produkty a služby IKT jsou kyberneticky 
bezpečné.

Obecně zpravodaj vítá přístup navrhovaný Evropskou komisí a zejména podporuje 
zavedení celoevropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je 
zvýšení bezpečnosti produktů a služeb IKT a také zamezení nákladné roztříštěnosti 
jednotného trhu v této klíčové oblasti. Ačkoli by měl zpočátku zůstat dobrovolným nástrojem, 
zpravodaj věří, že rámec EU pro certifikaci kybernetické bezpečnosti a související postupy se 
stanou nástrojem nezbytným pro posílení důvěry našich občanů a uživatelů a pro zvýšení 
bezpečnosti produktů a služeb, které se pohybují na jednotném trhu. 

Je však také přesvědčen, že řadu bodů v návrhu je potřeba vyjasnit a také zlepšit: 
 V prvé řadě je to zvýšení zapojení příslušných zúčastněných stran do různých fází 

systému řízení pro vypracovávání návrhů systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti agenturou ENISA: zpravodaj je toho názoru, že je velmi důležité 
formálně zapojit většinu relevantních zúčastněných stran, jako jsou příslušná odvětví 
IKT, organizace spotřebitelů, malé a střední podniky, normalizační organizace EU
a odvětvové agentury EU apod., a dát jim možnost předkládat nové návrhy systémů, 
poskytovat odbornou pomoc agentuře ENISA nebo s agenturou ENISA spolupracovat 
při vypracovávání jednotlivých návrhů systému. 

 Zadruhé je třeba posílit koordinační úlohu Evropské skupiny pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti (složené z vnitrostátních orgánů a podporované Komisí
a agenturou ENISA) o další úkoly, které jí umožní poskytovat strategické vedení
a sestavit pracovní program týkající se společných opatření, jež musí být přijata 
na unijní úrovni v oblasti certifikace, a rovněž vytvořit a pravidelně aktualizovat 
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prioritní seznam produktů a služeb IKT, u nichž je podle názoru skupiny třeba 

navrhnout evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti.

 Zpravodaj je pevně přesvědčen, že je potřeba se vyhnout praxi „nakupování“ 
osvědčení EU, které již bylo v jiných odvětvích zaznamenáno. Velmi posílena by 
měla být ustanovení agentury ENISA o sledování a dozoru, jakož i vnitrostátní 
orgány dozoru nad certifikací, s cílem zajistit, aby evropské osvědčení vydané
v určitém členském státě splňovalo tytéž normy a požadavky, jako by bylo vydáno
v jiném členském státě. Proto navrhuje:

1) posílit dozorové pravomoci agentury ENISA: ve spolupráci se skupinou pro 
certifikaci by ENISA měla provádět posouzení postupů zavedených orgány 
odpovědnými za vydávání osvědčení EU;
2) aby vnitrostátní orgány dozoru prováděly pravidelná posouzení (alespoň 
jednou za dva roky) týkající se osvědčení EU vydaných subjekty posuzování 
shody; 
3) zavést společná závazná kritéria, která budou definována skupinou, pro 
stanovení rozsahu, působnosti a četnosti, s jakou by vnitrostátní orgány dozoru 
nad certifikací měly provádět posouzení uvedená v bodu 2. 

 Zpravodaj se domnívá, že by mělo dojít k zavedení povinného označení důvěry na 
úrovni EU pro produkty a služby IKT určené pro použití koncovými uživateli. Toto 
označení by mohlo přispět k posílení povědomí o kybernetické bezpečnosti
a společnostem skýtat dobrý doklad kybernetické bezpečnosti a vytvářet u nich 
konkurenční výhodu.

 Zpravodaj souhlasí s jednotným a harmonizovaným přístupem Komise, je však 
přesvědčen, že by měl být pružnější a lépe se přizpůsobovat specifickým rysům
a slabým místům jednotlivých produktů nebo služeb – tento přístup by neměl 
uplatňovat zásadu „jedno řešení pro všechny“. Proto se zpravodaj domnívá, že by 
úrovně záruky měly být přejmenovány a že by měly být využívány s přihlédnutím 
mj. k zamýšlenému použití produktů a služeb IKT. Stejně tak trvání platnosti 
osvědčení by mělo být stanoveno systém od systému.

 Každý systém certifikace by měl být navržen takovým způsobem, aby stimuloval
a vybízel všechny zúčastněné subjekty dotyčného odvětví, aby rozvíjely a přijímaly 
bezpečnostní standardy a technické normy a aby uplatňovaly zásady bezpečnosti
a ochrany soukromí již od fáze návrhu, a to ve všech fázích životního cyklu 
produktu nebo služby.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sítě, informační systémy
a telekomunikační sítě a služby mají 
zásadní význam pro společnost a staly se 
páteří hospodářského růstu. Informační
a komunikační technologie podporuje
komplexní systémy, které podporují 
společenské činnosti, udržují v chodu naše 
ekonomiky v klíčových odvětvích jako 
například zdravotnictví, energetika, 
finančnictví a doprava, a zejména 
podporují fungování vnitřního trhu.

(1) Sítě, informační systémy
a telekomunikační sítě a služby mají 
zásadní význam pro společnost a staly se 
páteří hospodářského růstu. Informační
a komunikační technologie (dále jen 
„IKT“) představují komplexní systémy, 
které podporují běžné společenské činnosti, 
udržují v chodu naše ekonomiky
v klíčových odvětvích jako například 
zdravotnictví, energetika, finančnictví
a doprava, a zejména podporují fungování 
vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Využívání sítí a informačních 
systémů občany, podniky a vládami v celé 
Unii je v současné době všudypřítomné. 
Digitalizace a konektivita se stávají 
hlavními prvky stále rostoucího počtu 
produktů a služeb a očekává se, že
s nástupem internetu věcí budou v celé EU 
během příštího desetiletí připojeny 
miliony, ne-li miliardy, nových digitálních 
zařízení. I když je k internetu připojen 
rostoucí počet zařízení, tato zařízení nejsou 
konstruována s dostatečnými 
bezpečnostními prvky a odolností, což 
vede k nedostatečné kybernetické 
bezpečnosti. Omezené využívání 

(2) Využívání sítí a informačních 
systémů občany, podniky a vládami v celé 
Unii je v současné době všudypřítomné. 
Digitalizace a konektivita se stávají 
hlavními prvky stále rostoucího počtu 
produktů a služeb a očekává se, že
s nástupem internetu věcí budou v celé EU 
během příštího desetiletí připojeny 
miliony, ne-li miliardy, nových digitálních 
zařízení. I když je k internetu připojen 
rostoucí počet zařízení, tato zařízení nejsou 
konstruována s dostatečnými 
bezpečnostními prvky a odolností, což 
vede k nedostatečné kybernetické 
bezpečnosti. Omezené využívání 
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certifikace v této souvislosti vede k tomu, 
že organizace a soukromí uživatelé nemají 
dostatečné informace o prvcích 
kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb IKT, což narušuje důvěru
v digitální řešení.

certifikace v této souvislosti vede k tomu, 
že organizace a soukromí uživatelé nemají 
dostatečné informace o prvcích 
kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb IKT, což narušuje důvěru
v digitální řešení, která je klíčová pro 
zavedení jednotného digitálního trhu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nárůst digitalizace a propojenosti 
vede k nárůstu kybernetických 
bezpečnostních rizik, což způsobuje, že 
společnost jako celek je zranitelnější vůči 
kybernetickým hrozbám a zhoršujícím se 
nebezpečím, s nimiž se setkávají jednotliví 
uživatelé včetně zranitelných osob, jako 
jsou děti. Za účelem zmírnění těchto rizik 
pro společnost je třeba přijmout veškerá 
opatření potřebná ke zlepšení kybernetické 
bezpečnosti v EU, aby byly sítě
a informační systémy, telekomunikační 
sítě, digitální produkty, služby a zařízení 
používané občany, vládami a podniky – od 
malých a středních podniků až po 
provozovatele kritických infrastruktur –
lépe chráněny před kybernetickými 
hrozbami.

(3) Nárůst digitalizace a propojenosti 
vede ke značnému nárůstu kybernetických 
bezpečnostních rizik, což způsobuje, že 
společnost jako celek je zranitelnější vůči 
kybernetickým hrozbám a zhoršujícím se 
nebezpečím, s nimiž se setkávají jednotliví 
uživatelé včetně zranitelných osob, jako 
jsou děti. Transformativní síla umělé 
inteligence a strojového učení bude 
využita společností obecně, ale také 
pachateli kybernetické trestné činnosti. Za 
účelem zmírnění těchto rizik pro 
společnost je třeba přijmout veškerá 
opatření potřebná ke zlepšení ochrany před 
kybernetickými útoky v EU, aby byly sítě
a informační systémy, telekomunikační 
sítě, digitální produkty, služby a zařízení 
používané občany, vládami a podniky – od 
malých a středních podniků až po 
provozovatele kritických infrastruktur –
lépe chráněny před kybernetickými 
hrozbami.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Počet kybernetických útoků roste
a propojená ekonomika a společnost, která 

(4) Počet kybernetických útoků roste
a propojená ekonomika a společnost, která 
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je zranitelnější vůči kybernetickým 
hrozbám a útokům, vyžaduje silnější 
ochranu. I když kybernetické útoky jsou 
často přeshraniční povahy, reakce orgánů 
zabývajících se kybernetickou bezpečností 
na úrovni opatření politiky a kompetence
k vymáhání právních předpisů jsou 
převážně vnitrostátní. Rozsáhlé 
kybernetické incidenty by mohly narušit 
poskytování základních služeb v celé EU. 
To vyžaduje účinnou reakci a řešení krizí 
na úrovni EU, které budou vycházet ze 
speciálních politik a širších nástrojů pro 
evropskou solidaritu a vzájemnou pomoc. 
Kromě toho je proto pro tvůrce politik, 
odvětví a uživatele důležité provádět 
pravidelné posuzování stavu kybernetické 
bezpečnosti a odolnosti v Unii, na základě 
spolehlivých unijních údajů, a také 
systematické předpovědi budoucího 
vývoje, výzev a hrozeb, a to jak na úrovni 
Unie, tak na celosvětové úrovni.

je zranitelnější vůči kybernetickým 
hrozbám a útokům, vyžaduje silnější
a bezpečnější ochranu. I když kybernetické 
útoky jsou často přeshraniční povahy, 
reakce orgánů zabývajících se 
kybernetickou bezpečností na úrovni 
opatření politiky a kompetence k vymáhání 
právních předpisů jsou převážně 
vnitrostátní. Rozsáhlé kybernetické 
incidenty by mohly narušit poskytování 
základních služeb v celé EU. To vyžaduje 
účinnou reakci a řešení krizí na úrovni EU, 
které budou vycházet ze speciálních politik
a širších nástrojů pro evropskou solidaritu
a vzájemnou pomoc. Kromě toho je proto 
pro tvůrce politik, odvětví a uživatele 
důležité provádět pravidelné posuzování 
stavu kybernetické bezpečnosti a odolnosti
v Unii, na základě spolehlivých unijních 
údajů, a také systematické předpovědi 
budoucího vývoje, výzev a hrozeb, a to jak 
na úrovni Unie, tak na celosvětové úrovni.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na nárůst 
kybernetických bezpečnostních hrozeb,
kterým Unie čelí, existuje potřeba 
komplexního souboru opatření, která by 
vycházela z předchozích opatření Unie
a podporovala vzájemně se posilující cíle. 
Mezi tato opatření patří nutnost dále zvýšit 
schopnosti a připravenost členských států
a podniků a rovněž zlepšit spolupráci
a koordinaci mezi členskými státy
a orgány, agenturami a institucemi EU. 
Kromě toho vzhledem k bezhraniční 
povaze kybernetických hrozeb existuje 
potřeba zvýšit schopnosti na úrovni Unie, 
které by mohly doplňovat opatření 
členských států, zejména v případě 
rozsáhlých přeshraničních kybernetických 
incidentů a krizí. Je rovněž třeba další úsilí 

(5) S ohledem na nárůst 
kybernetických bezpečnostních hrozeb, 
kterým Unie čelí, existuje potřeba 
komplexního souboru opatření, která by 
vycházela z předchozích opatření Unie
a podporovala vzájemně se posilující cíle. 
Mezi tato opatření patří nutnost dále zvýšit 
schopnosti a připravenost členských států
a podniků a rovněž zlepšit spolupráci
a koordinaci mezi členskými státy
a orgány, agenturami a institucemi EU. 
Kromě toho vzhledem k bezhraniční 
povaze kybernetických hrozeb existuje 
potřeba zvýšit schopnosti na úrovni Unie, 
které by mohly doplňovat opatření 
členských států, zejména v případě 
rozsáhlých přeshraničních kybernetických 
incidentů a krizí. Je rovněž třeba další úsilí 
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ke zvýšení informovanosti občanů
a podniků o otázkách týkajících se 
kybernetické bezpečnosti. Kromě toho 
důvěra v jednotný digitální trh by měla být 
dále posílena tím, že budou poskytovány 
transparentní informace o úrovni 
bezpečnosti produktů a služeb IKT. Toto 
lze usnadnit celoevropskou certifikací, 
která bude poskytovat společné 
kybernetickobezpečnostní požadavky
a hodnoticí kritéria napříč vnitrostátními 
trhy a odvětvími.

ke zvýšení informovanosti občanů
a podniků o otázkách týkajících se 
kybernetické bezpečnosti. Kromě toho 
vzhledem k tomu, že kybernetické 
incidenty podrývají důvěru
v poskytovatele digitálních služeb a 
v jednotný digitální trh samotný, zejména 
mezi spotřebiteli, důvěra by měla být dále 
posílena tím, že budou poskytovány 
transparentní informace o úrovni 
bezpečnosti produktů a služeb IKT. Toto 
lze usnadnit standardizovanou 
celoevropskou certifikací, která se bude 
opírat o evropské či mezinárodní normy
a bude poskytovat společné 
kybernetickobezpečnostní požadavky
a hodnoticí kritéria napříč vnitrostátními 
trhy a odvětvími. Vedle celounijní 
certifikace existuje množství dobrovolných 
opatření, která by měl přijmout sám 
soukromý sektor, aby posílil důvěru
v bezpečnost produktů a služeb IKT, 
zejména s ohledem na vzrůstající 
dostupnost zařízení, která jsou součástí 
internetu věcí. Je například třeba účinněji 
využívat šifrovacích a dalších technologií, 
jakož i technologií k zabraňování 
kybernetickým útokům, za účelem 
zlepšení zabezpečení údajů koncových 
uživatelů a komunikací a celkové 
bezpečnosti sítí a informačních systémů
v Unii.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Certifikace a jiné formy posouzení 
shody procesů, produktů a služeb IKT 
hrají důležitou úlohu a posílení 
kybernetické bezpečnosti vyžaduje 
mnohostranný přístup, jenž obsáhne 
osoby, procesy i technologie. Je však 
zapotřebí, aby EU dál pokračovala
v důrazné podpoře a prosazování i dalších 



AD\1153124CS.docx 9/64 PE616.831v02-00

CS

oblastí, včetně vzdělávání v kybernetické 
bezpečnosti, odborné přípravy a rozvíjení 
dovedností; prohlubování informovanosti 
na výkonné i správní úrovni firem; 
podporování dobrovolného sdílení 
informací o kybernetických hrozbách;
a posunu EU od reaktivního
k proaktivnímu přístupu, který by na 
hrozby odpověděl posílením prevence 
úspěšných kybernetických útoků;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie již podnikla důležité kroky
k zajištění kybernetické bezpečnosti
a zvýšení důvěry v digitální technologie.
V roce 2013 byla přijata strategie 
kybernetické bezpečnosti EU jako základ 
pro politickou reakci Unie na kybernetické 
bezpečnostní hrozby a rizika. Ve snaze 
lépe chránit Evropany v on-line prostředí 
Unie v roce 2016 přijala první legislativní 
akt v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
směrnici (EU) 2016/1148 o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů
v Unii („směrnice o bezpečnosti sítí
a informací“). Směrnice o bezpečnosti sítí
a informací zavedla požadavky týkající se 
vnitrostátních kapacit v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, zřídila první 
mechanismy pro posílení strategické
a operativní spolupráce mezi členskými 
státy a zavedla povinnosti týkající se 
bezpečnostních opatření a hlášení
o incidentech napříč odvětvími, která jsou 
zásadní pro hospodářství a pro společnost, 
jako například energetika, doprava, 
vodohospodářství, bankovnictví, 
infrastruktura finančního trhu, zdravotní 
péče a digitální infrastruktura, jakož
i poskytovatelé klíčových digitálních 
služeb (tj. internetové vyhledávače, služby 

(7) Unie již podnikla důležité kroky
k zajištění kybernetické bezpečnosti
a zvýšení důvěry v digitální technologie.
V roce 2013 byla přijata strategie 
kybernetické bezpečnosti EU jako základ 
pro politickou reakci Unie na kybernetické 
bezpečnostní hrozby a rizika. Ve snaze 
lépe chránit Evropany v on-line prostředí 
Unie v roce 2016 přijala první legislativní 
akt v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
směrnici (EU) 2016/1148 o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů
v Unii („směrnice o bezpečnosti sítí
a informací“). Směrnice o bezpečnosti sítí
a informací, jejíž úspěch bude velmi 
záviset na účinném provedení členskými 
státy, zavedla požadavky týkající se 
vnitrostátních kapacit v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, zřídila první 
mechanismy pro posílení strategické
a operativní spolupráce mezi členskými 
státy a zavedla povinnosti týkající se 
bezpečnostních opatření a hlášení
o incidentech napříč odvětvími, která jsou 
zásadní pro hospodářství a pro společnost, 
jako například energetika, doprava, 
vodohospodářství, bankovnictví, 
infrastruktura finančního trhu, zdravotní 
péče a digitální infrastruktura, jakož
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cloud computingu a on-line tržiště). 
Klíčová role při podpoře provádění této 
směrnice byla přisouzena agentuře ENISA. 
Kromě toho účinný boj proti 
kyberkriminalitě je důležitou prioritou 
Evropského programu pro bezpečnost,
a přispívá tak k celkovému cíli dosažení 
vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti.

i poskytovatelé klíčových digitálních 
služeb (tj. internetové vyhledávače, služby 
cloud computingu a on-line tržiště). 
Klíčová role při podpoře provádění této 
směrnice byla přisouzena agentuře ENISA. 
Kromě toho účinný boj proti 
kyberkriminalitě je důležitou prioritou 
Evropského programu pro bezpečnost,
a přispívá tak k celkovému cíli dosažení 
vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k nárůstu kybernetických 
bezpečnostních hrozeb, kterým Unie čelí, 
by měly být navýšeny finanční a lidské 
zdroje přidělené agentuře, aby odrážely 
posílení úlohy a úkolů agentury a její 
zásadní postavení v ekosystému organizací 
bránících evropský digitální ekosystém.

(11) Vzhledem k nárůstu kybernetických 
bezpečnostních hrozeb a výzev, kterým 
Unie čelí, by měly být navýšeny finanční
a lidské zdroje přidělené agentuře, aby 
odrážely posílení úlohy a úkolů agentury
a její zásadní postavení v ekosystému 
organizací bránících evropský digitální 
ekosystém.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agentura by měla přispívat ke 
zvyšování informovanosti veřejnosti 
ohledně rizik souvisejících s kybernetickou 
bezpečností a poskytovat pokyny
a osvědčené postupy pro jednotlivé 
uživatele zaměřené na občany
a organizace. Agentura by rovněž měla 
přispívat k podpoře osvědčených postupů
a řešení na úrovni jednotlivců
a organizací, a to shromažďováním
a analyzováním veřejně dostupných 
informací týkajících se závažných 
incidentů a sestavováním zpráv s cílem 

(28) Agentura by měla přispívat ke 
zvyšování informovanosti veřejnosti 
ohledně rizik souvisejících s kybernetickou 
bezpečností a poskytovat pokyny
a osvědčené postupy pro jednotlivé 
uživatele zaměřené na občany
a organizace. Agentura by měla rovněž
přispívat k propagaci osvědčených postupů
a řešení v oblasti kybernetické hygieny, tj. 
prostých, rutinních opatření, která mohou 
jednotlivci a organizace přijmout s cílem 
minimalizovat rizika spojená
s kybernetickými hrozbami: jedná se např.
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poskytnout podnikům a občanům pokyny
a zlepšit celkovou úroveň připravenosti
a odolnosti. Agentura by dále měla ve 
spolupráci s členskými státy a orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie 
organizovat pravidelné veřejné vzdělávací 
kampaně pro koncové uživatele s cílem 
podporovat bezpečnější chování 
jednotlivců na internetu a zvyšovat 
informovanost o potenciálních hrozbách
v kyberprostoru, včetně počítačové 
kriminality jako phishingové útoky, 
botnety a finanční a bankovní podvody,
a podporovat základní nástroje ověřování
a ochrany údajů. Agentura by rovněž měla 
hrát ústřední úlohu při urychlování 
informovanosti koncových uživatelů
o bezpečnosti zařízení.

o vícefaktorové ověřování, patching,
šifrování a řízení přístupu. Agentura by 
tak měla činit prostřednictvím 
shromažďování a analyzování veřejně 
dostupných informací týkajících se 
závažných incidentů a sestavování
a zveřejňování zpráv a pokynů s cílem 
poskytnout podnikům a občanům obecné
pokyny a zlepšit celkovou úroveň 
připravenosti a odolnosti. Agentura by dále 
měla ve spolupráci s členskými státy
a orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie organizovat pravidelné veřejné 
vzdělávací kampaně pro koncové uživatele
s cílem podporovat bezpečnější chování 
jednotlivců na internetu a zvyšovat 
informovanost o opatřeních, která mohou 
být přijata s cílem bránit se potenciálním 
hrozbám v kyberprostoru, včetně 
počítačové kriminality, jako jsou
phishingové útoky, útoky ransomwaru, 
hijacking, botnety a finanční a bankovní 
podvody, a podporovat poradenství, pokud 
jde o základní nástroje vícefaktorového 
ověřování, šifrování, patchingu, zásad 
řízení přístupu, ochrany údajů a další 
technologie posilující bezpečnost
a ochranu soukromí a anonymizační 
nástroje. Agentura by rovněž měla hrát 
ústřední úlohu při urychlování 
informovanosti koncových uživatelů
o bezpečnosti zařízení a bezpečném 
využívání služeb, podporovat začlenění
bezpečnosti již ve fázi návrhu (security-by-
design) na úrovni Unie, které je 
předpokladem pro zabezpečení 
připojených zařízení, zejména
u zranitelných uživatelů, včetně dětí,
a začlenění ochrany soukromí již ve fázi 
návrhu (privacy-by-design). Agentura by 
měla pobízet všechny koncové uživatele, 
aby přijímali vhodná opatření s cílem 
předcházet událostem, které by měly vliv 
na bezpečnost jejich sítí a informačních 
systémů, a minimalizovat jejich dopad. 
Měla by být navázána partnerství
s akademickými institucemi, které vedou 
výzkumné iniciativy v relevantních 
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oblastech kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Agentura by měla vybízet členské 
státy a poskytovatele služeb, aby zvýšili 
své obecné standardy v oblasti bezpečnosti,
a umožnili tak všem uživatelům internetu 
podniknout potřebné kroky k zajištění své 
vlastní kybernetické bezpečnosti 
Poskytovatelé služeb a výrobci produktů 
by zejména měli stáhnout nebo recyklovat 
produkty a služby, které nesplňují normy 
kybernetické bezpečnosti. Agentura 
ENISA může ve spolupráci s příslušnými 
orgány šířit informace týkající se úrovně 
kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb nabízených na vnitřním trhu
a vydávat varování, která jsou určená 
poskytovatelům a výrobcům a která od 
nich požadují, aby zvýšili bezpečnost 
svých produktů a služeb, včetně 
kybernetické bezpečnosti.

(35) Agentura by měla vybízet členské 
státy a poskytovatele služeb, aby zvýšili 
své obecné standardy v oblasti bezpečnosti,
a umožnili tak všem uživatelům internetu 
podniknout potřebné kroky k zajištění své 
vlastní kybernetické bezpečnosti.
Poskytovatelé služeb a výrobci produktů 
by zejména měli stáhnout nebo recyklovat 
produkty a služby, které nesplňují normy 
kybernetické bezpečnosti. Agentura 
ENISA může ve spolupráci s příslušnými 
orgány šířit informace týkající se úrovně 
kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb nabízených na vnitřním trhu
a vydávat varování, která jsou určená 
poskytovatelům a výrobcům a která od 
nich požadují, aby zvýšili bezpečnost 
svých produktů a služeb, včetně 
kybernetické bezpečnosti. Agentura 
ENISA by měla tato varování zveřejnit na 
internetových stránkách věnovaných 
informování o systémech certifikace. 
Agentura by měla vypracovat obecné 
pokyny ohledně minimálních 
bezpečnostních požadavků na bezpečnost 
IT pro všechna IT zařízení prodávaná
v Unii nebo vyvážená z Unie. Tyto pokyny 
by mohly vyzvat výrobce k předkládání 
písemného prohlášení potvrzujícího, že 
dané zařízení neobsahuje hardwarové, 
softwarové či firmwarové složky
s jakýmikoli známými a využitelnými 
zranitelnými místy ani žádné 
nezměnitelné či nešifrované heslo či 
přístupový kód, že je schopné přijímat 
důvěryhodné a řádně ověřené 
bezpečnostní aktualizace, že reakce 
prodejce na situaci, kdy je určité zařízení 
postiženo, zahrnuje odpovídající 
hierarchii nápravných opatření a že 
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prodejce informuje koncové uživatele
o tom, kdy přestane danému zařízení 
poskytovat bezpečnostní podporu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Standardy představují dobrovolný 
nástroj stimulovaný trhem poskytující 
technické požadavky a pokyny
a vycházející z otevřeného, 
transparentního a inkluzivního procesu. 
Používání standardů napomáhá tomu, aby 
zboží a služby splňovaly právní předpisy 
Unie, a podporuje evropské politiky
v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012
o evropské normalizaci. Agentura by měla 
pravidelně provádět konzultace
a spolupracovat s evropskými 
normalizačními organizacemi, zejména 
při vypracovávání evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pro pravidelný dialog se 
soukromým sektorem, organizacemi 
spotřebitelů a ostatními dotčenými 
zúčastněnými stranami by agentura měla 
mít stálou skupinu zúčastněných stran. 
Stálá skupina zúčastněných stran ustavená 
správní radou na návrh výkonného ředitele 
by se měla věnovat otázkám, které mají 
význam pro zúčastněné strany, a měla by je 
předkládat agentuře. Složení stálé skupiny 
zúčastněných stran a úkoly, jimiž je 
pověřena, které je třeba konzultovat 
zejména v rámci návrhu pracovního 

(44) Pro pravidelný dialog se 
soukromým sektorem, organizacemi 
spotřebitelů, akademickým světem
a ostatními dotčenými zúčastněnými 
stranami by agentura měla mít stálou 
skupinu zúčastněných stran. Stálá skupina 
zúčastněných stran ustavená správní radou 
na návrh výkonného ředitele by se měla 
věnovat otázkám, které mají význam pro 
zúčastněné strany, a měla by je předkládat 
agentuře. Za účelem zajištění řádného 
zapojení všech zúčastněných stran v rámci 
certifikace kybernetické bezpečnosti by 
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programu, by měly zajistit dostatečnou
účast zúčastněných stran na činnosti 
agentury.

stálá skupina zúčastněných stran měla 
rovněž poskytovat poradenství ohledně 
toho, na které produkty a služby IKT by se
v budoucnu měly vztahovat evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti, a měla by Komisi navrhovat, 
aby od agentury požadovala vypracování 
návrhu systému takových produktů
a služeb IKT, a to buď z vlastního 
podnětu, nebo v návaznosti na předložené 
návrhy příslušných zúčastněných stran.
Složení stálé skupiny zúčastněných stran
a úkoly, jimiž je pověřena, které je třeba 
konzultovat zejména v rámci návrhu 
pracovního programu, by měly zajistit 
efektivní a spravedlivou účast 
zúčastněných stran na činnosti agentury.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Aby byla zaručena plná autonomie
a nezávislost agentury a bylo jí umožněno 
vykonávat další nové úkoly, včetně 
nečekaných naléhavých úkolů, měla by mít
k dispozici dostatečný a samostatný 
rozpočet, který je rozhodující měrou 
financován z příspěvků Unie a z příspěvků 
třetích zemí podílejících se na práci 
agentury. Většina zaměstnanců agentury by 
se měla přímo podílet na operativním 
plnění mandátu agentury. Hostitelský nebo 
jakýkoli jiný členský stát by měl mít 
možnost poskytnout dobrovolné příspěvky
k příjmům agentury. Všechny subvence ze 
souhrnného rozpočtu Unie by měly 
podléhat rozpočtovému procesu Unie. 
Účetní dvůr by měl navíc provádět audit 
účetnictví agentury s cílem zajistit 
transparentnost a odpovědnost.

(46) Aby byla zaručena plná autonomie
a nezávislost agentury a bylo jí umožněno 
vykonávat další nové úkoly, včetně 
nečekaných naléhavých úkolů, měla by mít
k dispozici dostatečný a samostatný 
rozpočet, který je rozhodující měrou 
financován z příspěvků Unie a z příspěvků 
třetích zemí podílejících se na práci 
agentury. Většina zaměstnanců agentury by 
se měla přímo podílet na operativním 
plnění mandátu agentury. Hostitelský nebo 
jakýkoli jiný členský stát by měl mít 
možnost poskytnout dobrovolné příspěvky
k příjmům agentury. Všechny subvence ze 
souhrnného rozpočtu Unie by měly 
podléhat rozpočtovému procesu Unie. 
Účetní dvůr by měl navíc provádět audit 
účetnictví agentury s cílem zajistit 
transparentnost, odpovědnost, efektivitu
a účelnost vynakládaných prostředků.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Posuzování shody je postup
k prokázání, zda byly splněny konkrétní 
požadavky týkající se produktu, postupu, 
služby, systému, osoby nebo subjektu. Pro 
účely tohoto nařízení by certifikace měla 
být považována za typ posuzování shody, 
který se týká kybernetickobezpečnostních 
prvků produktů, procesů, služeb a systémů
nebo jejich kombinací („produkty a služby 
IKT“) a který je prováděn nezávislou třetí 
stranou jinou než výrobcem produktu nebo 
poskytovatelem služby. Certifikace nemůže 
sama o sobě zaručit, že certifikované 
produkty a služby IKT jsou kyberneticky 
bezpečné. Spíše se jedná o proces
a technickou metodiku sloužící
k potvrzení, že produkty a služby IKT byly 
testovány a že splňují určité stanovené 
kybernetickobezpečnostní požadavky, 
např. požadavky stanovené v technických 
normách.

(47) Posuzování shody je postup
k prokázání, zda byly splněny konkrétní 
požadavky týkající se produktu, postupu, 
služby, systému, osoby nebo subjektu. Pro 
účely tohoto nařízení by certifikace měla 
být považována za typ posuzování shody, 
který se týká kybernetickobezpečnostních 
prvků a postupů obsažených v produktech, 
procesech, službách a systémech nebo 
jejich kombinacích („produkty a služby 
IKT“) a který je prováděn nezávislou třetí 
stranou nebo prostřednictvím postupu 
vlastního prohlášení o shodě. Certifikace 
nemůže sama o sobě zaručit, že 
certifikované produkty a služby IKT jsou 
kyberneticky bezpečné, a koncový uživatel 
by o tom měl být informován. Spíše se 
jedná o proces a technickou metodiku 
sloužící k potvrzení, že produkty a služby 
IKT, včetně podpůrných procesů
a systémů, byly testovány a že splňují 
určité stanovené kybernetickobezpečnostní 
požadavky, např. požadavky stanovené
v technických normách.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Certifikace kybernetické 
bezpečnosti hraje důležitou úlohu při 
zvyšování důvěry v produkty a služby
a jejich bezpečnosti. Jednotný digitální trh
a zejména ekonomika dat a internet věcí se 
mohou rozvíjet, pouze bude-li existovat 
obecná důvěra veřejnosti, že dané produkty
a služby poskytují určitou úroveň záruky 
kybernetické bezpečnosti. Propojené

(48) Evropská certifikace kybernetické 
bezpečnosti hraje klíčovou úlohu při 
zvyšování důvěry v produkty a služby
a jejich bezpečnosti. Jednotný digitální trh
a zejména ekonomika dat a internet věcí se 
mohou rozvíjet, pouze bude-li existovat 
obecná důvěra veřejnosti, že dané produkty
a služby poskytují vysokou úroveň záruky 
kybernetické bezpečnosti. Propojené
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a automatizované automobily, elektronická 
zdravotnická zařízení, průmyslové 
automatizační řídicí systémy nebo 
inteligentní sítě, to je pouze několik 
příkladů odvětví, v nichž je certifikace již 
široce využívána, nebo je pravděpodobné, 
že v blízké budoucnosti využívána bude. 
Odvětví regulovaná směrnicí o bezpečnosti 
sítí a informací jsou zároveň odvětvími,
v nichž má certifikace kybernetické 
bezpečnosti zásadní význam.

a automatizované automobily, elektronická 
zdravotnická zařízení, průmyslové 
automatizační řídicí systémy nebo 
inteligentní sítě, to je pouze několik 
příkladů odvětví, v nichž je certifikace již 
široce využívána, nebo je pravděpodobné, 
že v blízké budoucnosti využívána bude. 
Odvětví regulovaná směrnicí o bezpečnosti 
sítí a informací jsou zároveň odvětvími,
v nichž má certifikace kybernetické 
bezpečnosti zásadní význam.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT je
v současné době využívána pouze
v omezené míře. Pokud existuje, pak 
převážně na úrovni členských států nebo
v rámci systémů podporovaných potřebami 
průmyslu. Certifikát vydaný jedním
vnitrostátním orgánem pro kybernetickou 
bezpečnost v této souvislosti v zásadě není 
uznáván jinými členskými státy. 
Společnosti proto musí své produkty
a služby certifikovat v několika členských 
státech, v nichž působí, například s cílem 
účastnit se vnitrostátních zadávacích řízení. 
Kromě toho, i když se objevují nové 
systémy, zdá se, že pokud jde
o horizontální otázky kybernetické 
bezpečnosti, např. v oblasti internetu věcí, 
neexistuje žádný jednotný a ucelený 
přístup. Stávající systémy vykazují 
významné nedostatky a rozdíly z hlediska 
pokrytí produktů, úrovní záruk, 
podstatných kritérií a skutečného využití.

(50) Certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT je
v současné době využívána pouze
v omezené míře. Pokud existuje, pak 
převážně na úrovni členských států nebo
v rámci systémů podporovaných potřebami 
průmyslu. Certifikát vydaný jedním 
vnitrostátním orgánem pro kybernetickou 
bezpečnost v této souvislosti v zásadě není 
uznáván jinými členskými státy. 
Společnosti proto musí své produkty
a služby certifikovat v několika členských 
státech, v nichž působí, například s cílem 
účastnit se vnitrostátních zadávacích řízení,
a tím se zvyšují jejich náklady. Kromě 
toho, i když se objevují nové systémy, zdá 
se, že pokud jde o horizontální otázky 
kybernetické bezpečnosti, např. v oblasti 
internetu věcí, neexistuje žádný jednotný
a ucelený přístup. Stávající systémy 
vykazují významné nedostatky a rozdíly
z hlediska pokrytí produktů, úrovní záruk
založených na posouzení rizika, 
podstatných kritérií a skutečného využití.

Pozměňovací návrh 17
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) S ohledem na výše uvedené je 
nezbytné zřídit evropský rámec pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti, který 
stanoví hlavní horizontální požadavky pro 
evropské systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti, které mají být vypracovány,
a umožní, aby byly certifikáty pro produkty
a služby IKT uznávané a používané ve 
všech členských státech. Evropský rámec 
by měl mít dvojí účel: na straně jedné by 
měl pomoci zvýšit důvěru v produkty
a služby IKT, které byly certifikovány 
podle takových systémů. Na straně druhé 
by měl zabránit násobení protichůdných 
nebo odporujících si vnitrostátních 
certifikací kybernetické bezpečnosti, a tím 
snížit náklady podniků působících na 
jednotném digitálním trhu. Systémy by 
měly být nediskriminační a měly by být 
založeny na mezinárodních normách
a/nebo na normách Unie, pokud tyto 
normy nejsou neúčinné nebo nevhodné
k dosažení cílů, které jsou v tomto ohledu 
oprávněné.

(52) S ohledem na výše uvedené je 
nezbytné zaujmout společný přístup
a zřídit evropský rámec pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti, který stanoví 
hlavní horizontální požadavky pro 
evropské systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti, které mají být vypracovány,
a umožní, aby byly certifikáty pro produkty
a služby IKT uznávané a používané ve 
všech členských státech. Zásadní přitom je 
stavět na stávajících vnitrostátních
a mezinárodních systémech a rovněž na 
systémech vzájemného uznávání, zejména 
systému SOG-IS, a umožnit hladký 
přechod ze stávajících systémů v rámci 
těchto systémů na systémy podle tohoto 
nového evropského rámce. Evropský 
rámec by měl mít dvojí účel: na straně 
jedné by měl pomoci zvýšit důvěru
v produkty a služby IKT, které byly 
certifikovány podle takových systémů. Na 
straně druhé by měl zabránit násobení 
protichůdných nebo odporujících si 
vnitrostátních certifikací kybernetické 
bezpečnosti, a tím snížit náklady podniků 
působících na jednotném digitálním trhu. 
Tam, kde evropská certifikace 
kybernetické bezpečnosti nahradila 
vnitrostátní systém, jsou certifikáty vydané
v rámci evropského systému přijímány 
jako platné v případech, kdy byla 
vyžadována certifikace v rámci 
vnitrostátního systému. Systémy by měly 
být vedeny zásadou bezpečnosti již od fáze 
návrhu a zásadami uvedenými v nařízení 
(EU) 2016/679. Měly by také být 
nediskriminační a měly by být založeny na 
mezinárodních normách, příp. na normách 
Unie, pokud tyto normy nejsou neúčinné 
nebo nevhodné k dosažení cílů, které jsou
v tomto ohledu oprávněné.

Pozměňovací návrh 18
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Tento evropský rámec pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti by 
měl být jednotně zaveden ve všech 
členských státech, aby se zabránilo 
spekulativnímu výběru místa v závislosti 
na certifikaci v důsledku rozdílných 
nákladů nebo rozdílné přísnosti 
požadavků v jednotlivých členských 
státech.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Účelem evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti by 
mělo být zajistit, aby produkty a služby 
IKT certifikované podle takového systému 
splňovaly konkrétní požadavky. Tyto 
požadavky se týkají schopnosti na dané 
úrovni záruky odolávat činnostem, které 
ohrožují přístupnost, autentičnost, 
neporušenost a důvěrnost ukládaných, 
předávaných nebo zpracovávaných údajů 
nebo souvisejících funkcí či služeb 
nabízených nebo dostupných 
prostřednictvím těchto produktů, procesů, 
služeb a systémů ve smyslu tohoto
nařízení. V tomto nařízení není možné 
podrobně stanovit 
kybernetickobezpečnostní požadavky 
týkající se veškerých produktů a služeb 
IKT. Produkty a služby IKT a související 
potřeby v oblasti kybernetické bezpečnosti 
jsou natolik rozmanité, že je velmi obtížné 
přijít s obecnými 
kybernetckobezpečnostními požadavky, 
které by byly všeobecně platné. Proto je 
pro účely certifikace nutné přijmout 
obecný a široký obsah pojmu kybernetická 

(55) Účelem evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti by 
mělo být napomoci vysoké úrovni ochrany 
konečného uživatele, podpořit evropskou 
konkurenceschopnost a zvýšit úroveň 
bezpečnost na vnitřním trhu, a 
v konkrétnější rovině zajistit, aby produkty
a služby IKT certifikované podle takového 
systému splňovaly konkrétní požadavky. 
Tyto požadavky se týkají schopnosti na 
dané úrovni záruky odolávat činnostem, 
které ohrožují přístupnost, autentičnost, 
neporušenost a důvěrnost ukládaných, 
předávaných nebo zpracovávaných údajů 
nebo souvisejících funkcí či služeb 
nabízených nebo dostupných 
prostřednictvím těchto procesů, produktů, 
služeb a systémů ve smyslu tohoto 
nařízení. V tomto nařízení není možné 
podrobně stanovit 
kybernetickobezpečnostní požadavky 
týkající se veškerých produktů a služeb 
IKT. Produkty a služby IKT a související 
potřeby v oblasti kybernetické bezpečnosti 
jsou natolik rozmanité, že je velmi obtížné 
přijít s obecnými 
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bezpečnost, doplněný souborem 
konkrétních cílů v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, které je třeba zohlednit při 
navrhování evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti. Způsoby, jimiž 
bude těchto cílů u konkrétních produktů
a služeb IKT dosaženo, by poté měly být 
dále podrobně specifikovány na úrovni 
jednotlivých systémů certifikace přijatých 
Komisí, například prostřednictvím odkazu 
na normy nebo technické specifikace.

kybernetickobezpečnostními požadavky, 
které by byly všeobecně platné. Proto je 
pro účely certifikace nutné přijmout 
obecný a široký obsah pojmu kybernetická 
bezpečnost, doplněný souborem 
konkrétních cílů v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, které je třeba zohlednit při 
navrhování evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti. Způsoby, jimiž 
bude těchto cílů u konkrétních produktů
a služeb IKT dosaženo, by poté měly být 
dále podrobně specifikovány na úrovni 
jednotlivých systémů certifikace přijatých 
Komisí, například prostřednictvím odkazu 
na normy nebo technické specifikace. 
Prvořadý význam má, aby každý evropský 
systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti byl navržen takovým 
způsobem, aby stimuloval a vybízel 
všechny zúčastněné subjekty dotyčného 
odvětví, aby rozvíjely a přijímaly 
bezpečnostní standardy a technické normy
a aby uplatňovaly zásady bezpečnosti již 
od fáze návrhu, a to ve všech fázích 
životního cyklu produktu nebo služby. 
Stanoví-li systém certifikace známky nebo 
označení, musí být stanoveny podmínky 
používání těchto známek nebo označení. 
Takové označení, které by mohlo mít 
podobu digitálního loga nebo QR kódu, by 
mohlo uvádět rizika spojená s provozem
a používáním produktů a služeb IKT
a mělo by být jednoznačné a snadno 
srozumitelné pro konečného uživatele.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Ve světle inovačních trendů
a rostoucí dostupnosti a setrvale 
vzrůstajícího počtu zařízení, která jsou 
součástí internetu věcí, ve všech oblastech 
společnosti, je třeba věnovat zvláštní 
pozornost bezpečnosti všech, i těch 
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nejjednodušších, produktů, které jsou 
součástí internetu věcí. Certifikace je 
proto klíčovou metodou, jak prohloubit 
důvěru v trh a zvýšit bezpečnost
a odolnost, přičemž nový rámec evropské 
certifikace kybernetické bezpečnosti by 
měl být klást důraz na produkty a služby, 
které jsou součástí internetu věcí, s cílem 
snížit jejich zranitelnost a zvýšit 
bezpečnost pro spotřebitele a podniky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Komisi by měla být svěřena 
pravomoc požádat agenturu ENISA, aby 
vypracovala návrhy systémů pro 
konkrétní produkty nebo služby IKT.
Komisi by poté měla být svěřena 
pravomoc, aby na základě návrhu systému 
předloženého agenturou ENISA přijala 
evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti prostřednictvím prováděcích 
aktů. S ohledem na obecný účel
a bezpečnostní cíle stanovené v tomto 
nařízení by evropské systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti přijaté Komisí 
měly určovat minimální soubor prvků 
týkajících se předmětu, rozsahu
a fungování konkrétního systému. Ty by 
měly mimo jiné zahrnovat rozsah
a předmět certifikace kybernetické 
bezpečnosti včetně kategorií produktů
a služeb IKT, na které se certifikace 
vztahuje, podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, 
například prostřednictvím odkazu na 
příslušnou normu nebo technickou 
specifikaci, konkrétní kritéria a metody 
hodnocení a úroveň záruky, kterou mají 
zajistit: základní, významnou a/nebo 
vysokou.

(56) Agentura ENISA by měla 
provozovat specializované internetové 
stránky, na nichž by se nacházel snadno 
použitelný on-line nástroj s informacemi
o přijatých systémech, návrzích systémů
a systémech, o které Komise požádala.
S ohledem na obecný účel a bezpečnostní 
cíle stanovené v tomto nařízení by 
evropské systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti přijaté Komisí měly určovat 
minimální soubor prvků týkajících se 
předmětu, rozsahu a fungování konkrétního 
systému. Ty by měly mimo jiné zahrnovat 
rozsah a předmět certifikace kybernetické 
bezpečnosti včetně kategorií produktů
a služeb IKT, na které se certifikace 
vztahuje, podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, 
například prostřednictvím odkazu na 
příslušnou normu nebo technickou 
specifikaci, konkrétní kritéria a metody 
hodnocení související s provozem
a používáním určitého produktu, procesu 
nebo služby IKT, riziko, které je s nimi 
spojeno, a úroveň záruky, kterou mají 
zajistit: funkčně bezpečná (kdy úrovně 
záruky dosahují funkčně bezpečné 
úrovně), „významně bezpečná“, „vysoce 
bezpečná“ nebo kombinace těchto úrovní.
Tyto úrovně záruky by neměly vyvolávat 
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dojem absolutní bezpečnosti, aby nebyly 
pro koncového uživatele zavádějící. Je 
rovněž třeba zohlednit celý životní cyklus 
produktu. Aby se vyjasnilo, jakým rizikům 
jsou na základě své konstrukce či 
koncepce daný produkt resp. služba 
schopny čelit, agentura ENISA by měla 
koordinovat sestavování kontrolního 
seznamu uvádějícího rizika, u nichž se 
očekává, že jim bude daný proces, produkt 
či služba IKT čelit, a to s ohledem na 
kategorii uživatelů v konkrétním 
prostředí.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56 a) Komisi by měla být svěřena 
pravomoc požádat agenturu ENISA, aby 
vypracovala návrhy systémů pro 
konkrétní produkty nebo služby IKT. Na 
Komisi by měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o zřizování evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti pro 
produkty a služby IKT. Je obzvláště 
důležité, aby Komise vedla v rámci 
přípravné činnosti odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni,
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. V zájmu zajištění 
rovné účasti na vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci především obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky
z členských států, přičemž odborníci 
těchto dvou orgánů mají systematicky 
přístup na zasedání odborných skupin 
Komise, jež se věnují přípravě aktů
v přenesené pravomoci. Při přijímání 
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těchto aktů v přenesené pravomoci by 
Komise měla založit systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb IKT na případném relevantním 
návrhu systému navrženém agenturou 
ENISA. Jedná se o podpoření důvěry
v rámec certifikace kybernetické 
bezpečnosti, zvýšení jeho předvídatelnosti
a posílení povědomí o tomto rámci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56b) Mezi metodami hodnocení
a postupy posuzování spojenými
s jednotlivými evropskými systémy 
certifikace kybernetické bezpečnosti by 
měl být na úrovni Unie podporován etický 
hacking, jehož cílem je odhalit slabá
a zranitelná místa přístrojů
a informačních systémů tím, že jsou 
předjímány zamýšlené aktivity
a dovednosti škodlivých hackerů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Jakmile je přijat určitý evropský 
systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti, výrobci produktů IKT nebo 
poskytovatelé služeb IKT by měli být 
schopni subjektu posuzování shody podlé
své volby předložit žádost o certifikaci 
svých produktů nebo služeb. Subjekty 
posuzování shody by měly být 
akreditovány akreditačním orgánem, 
splňují-li určité konkrétní požadavky 
stanovené v tomto nařízení. Akreditace by 
měla být vydávána na období nejvýše pěti 

(58) Jakmile je přijat určitý evropský 
systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti, výrobci produktů IKT nebo 
poskytovatelé služeb IKT by měli být 
schopni subjektu posuzování shody podle
své volby předložit žádost o certifikaci 
svých procesů, produktů nebo služeb, nebo 
sami prohlásit, že jsou jejich produkty či 
služby v souladu s příslušným evropským 
systémem certifikace kybernetické 
bezpečnosti. Subjekty posuzování shody by 
měly být akreditovány akreditačním 
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let a lze ji obnovit za stejných podmínek, 
pokud daný subjekt posuzování shody 
splňuje příslušné požadavky. Akreditační 
orgány by měly zrušit akreditaci subjektu 
posuzování shody, pokud podmínky pro 
akreditaci nejsou nebo přestanou být 
splňovány, nebo pokud opatření přijatá 
subjektem posuzování shody porušují toto 
nařízení.

orgánem, splňují-li určité konkrétní 
požadavky stanovené v tomto nařízení. 
Akreditace by měla být vydávána na 
období nejvýše pěti let a lze ji obnovit za 
stejných podmínek, pokud daný subjekt 
posuzování shody splňuje příslušné 
požadavky. Akreditační orgány by měly 
zrušit akreditaci subjektu posuzování 
shody, pokud podmínky pro akreditaci 
nejsou nebo přestanou být splňovány, nebo 
pokud opatření přijatá subjektem 
posuzování shody porušují toto nařízení. 
Vnitrostátní orgány dohledu nad 
certifikací by měly podléhat systému 
vzájemného hodnocení, pokud se jedná
o postupy ověřování souladu produktů, 
které podléhají certifikaci kybernetické 
bezpečnosti, s požadavky, aby bylo 
zajištěno, že bude akreditace poskytována 
jednotným způsobem napříč Evropskou 
unií.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Je nezbytné od všech členských 
států požadovat, aby určily jeden orgán 
dozoru nad certifikací kybernetické 
bezpečnosti, který bude dohlížet na to, aby 
subjekty posuzování shody a certifikáty 
vydané subjekty posuzování shody 
usazenými na jejich území splňovaly 
požadavky tohoto nařízení a příslušných 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti. Vnitrostátní orgány dozoru 
nad certifikací by měly řešit stížnosti 
podané fyzickými nebo právnickými 
osobami v souvislosti s certifikáty 
vydanými subjekty posuzování shody 
usazenými na jejich území, v přiměřeném 
rozsahu šetřit předmět stížnosti a 
v přiměřené lhůtě informovat stěžovatele
o pokroku a výsledku šetření. Kromě toho 
by měly spolupracovat s dalšími 

(59) Je nezbytné od všech členských 
států požadovat, aby určily jeden orgán 
dozoru nad certifikací kybernetické 
bezpečnosti, který bude dohlížet na to, aby 
subjekty posuzování shody a certifikáty 
vydané subjekty posuzování shody 
usazenými na jejich území splňovaly 
požadavky tohoto nařízení a příslušných 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti. Vnitrostátní orgány dozoru 
nad certifikací by měly řešit stížnosti 
podané fyzickými nebo právnickými 
osobami v souvislosti s certifikáty 
vydanými subjekty posuzování shody 
usazenými na jejich území, v přiměřeném 
rozsahu šetřit předmět stížnosti a 
v přiměřené lhůtě informovat stěžovatele
o pokroku a výsledku šetření. Kromě toho 
by měly spolupracovat s dalšími 
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vnitrostátními orgány dozoru nad 
certifikací nebo jinými veřejnými orgány,
a to i prostřednictvím sdílení informací
o možných případech, kdy produkty
a služby IKT nesplňují požadavky tohoto 
nařízení nebo konkrétních systémů 
kybernetické bezpečnosti.

vnitrostátními orgány dozoru nad 
certifikací nebo jinými veřejnými orgány,
a to i prostřednictvím sdílení informací
o možných případech, kdy produkty
a služby IKT nesplňují požadavky tohoto 
nařízení nebo konkrétních systémů 
kybernetické bezpečnosti. Dále by měly 
ověřovat shodu vlastních prohlášení
o shodě, dohlížet na ni a kontrolovat, zda 
byly evropské certifikáty kybernetické 
bezpečnosti vydány subjekty posuzování 
shody v souladu s požadavky stanovenými
v tomto nařízení, včetně pravidel, která 
přijala Evropská skupina pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti, a pravidel 
stanovených v příslušném evropském 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti. Účinná spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány dozoru nad 
certifikací má pro řádné provádění 
evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti a pro technické 
otázky týkající se kybernetické bezpečnosti 
produktů a služeb IKT zásadní význam. 
Komise by měla tuto výměnu informací 
podporovat zpřístupněním obecného 
elektronického systému pro výměnu 
informací, například prostřednictvím 
systému pro výměnu informací v rámci 
dohledu nad trhem (ICSMS) a systému 
rychlého varování pro nebezpečné 
nepotravinářské výrobky (RAPEX), které 
již dnes využívají orgány dohledu nad 
trhem podle nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Za účelem dalšího upřesnění 
kritérií pro akreditaci subjektů posuzování 
shody by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Komise by během 
přípravné činnosti měla provádět 

vypouští se
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příslušné konzultace, včetně konzultací na 
úrovni odborníků. Tyto konzultace by 
měly být prováděny v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by měly Evropský parlament
a Rada obdržet veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států
a jejich odborníci by měly mít 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Přezkumný postup by měl být 
použit pro přijímání prováděcích aktů 
týkajících se evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti pro 
produkty a služby IKT; způsobů, jakými 
agentura provádí šetření; jakož i okolností, 
formátů a postupů oznamování 
akreditovaných subjektů posuzování shody 
podávaných vnitrostátními orgány dozoru 
nad certifikací Komisi.

(65) Přezkumný postup by měl být 
použit pro přijímání prováděcích aktů 
týkajících se evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti pro 
procesy, produkty a služby IKT; způsobů, 
jakými agentura provádí šetření; jakož
i okolností, formátů a postupů oznamování 
akreditovaných subjektů posuzování shody 
podávaných vnitrostátními orgány dozoru 
nad certifikací Komisi, s přihlédnutím
k prokázané účinnosti elektronického 
nástroje pro oznamování „oznámené
a jmenované organizace podle nového 
přístupu“ (NANDO).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Činnosti agentury by měly být 
hodnoceny nezávisle. Hodnocení by se 
mělo týkat toho, jak agentura dosahuje 

(66) Činnosti agentury by měly být 
hodnoceny nezávisle. Hodnocení by mělo 
zahrnovat správnost a účelnost agenturou 
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svých cílů, jejích pracovních postupů
a relevantnosti jejích úkolů. Hodnocení by 
rovněž mělo posuzovat dopad, účinnost
a účelnost evropského rámce pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti.

vynakládaných prostředků, efektivnost při 
dosahování jejích cílů a popis pracovních 
postupů a relevantnosti jejích úkolů. 
Hodnocení by rovněž mělo posuzovat 
dopad, účinnost a účelnost evropského 
rámce pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „produktem a službou IKT“ 
jakýkoliv prvek nebo skupina prvků sítí
a informačních systémů;

11. „produktem a službou IKT“ 
produkt, služba, proces, systém nebo jejich 
kombinace, které představují určitý prvek
sítí a informačních systémů;

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „vnitrostátním orgánem dozoru 
nad certifikací“ orgán členského státu 
odpovědný za provádění úkolů 
souvisejících se sledováním, vymáháním
a dozorem ve vztahu k certifikaci 
kybernetické bezpečnosti na svém území;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. „vlastním prohlášením o shodě“ 
vyjádření výrobce, jímž osvědčuje, že jeho 
proces, produkt nebo služba IKT vyhovují 
stanoveným evropským systémům 
certifikace kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura plní úkoly, které jsou jí 
uloženy tímto nařízením za účelem 
zajištění vysoké úrovně kybernetické 
bezpečnosti v Unii.

1. Agentura plní úkoly, které jsou jí 
uloženy tímto nařízením za účelem 
přispění k dosažení vysoké jednotné 
úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii
s cílem předcházet kybernetickým útokům
v Unii, snížit roztříštěnost na vnitřním 
trhu a zlepšení jeho fungování.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura zvyšuje schopnosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti na 
úrovni Unie s cílem doplňovat opatření 
členských států v oblasti předcházení 
kybernetickým hrozbám a reakce a ně, 
zejména v případě přeshraničních 
incidentů.

5. Agentura přispívá ke zvýšení 
schopností v oblasti kybernetické 
bezpečnosti na úrovni Unie s cílem 
doplňovat a posilovat opatření členských 
států v oblasti předcházení kybernetickým 
hrozbám a reakce na ně, zejména v případě 
přeshraničních incidentů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. Aby agentura zvýšila 
transparentnost záruk kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT,
a posílila tím důvěru v digitální vnitřní 
trh, prosazuje využívání certifikace, mimo 
jiné tím, že přispívá k zavedení a správě 
rámce pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti na úrovni Unie v souladu
s hlavou III tohoto nařízení.

6. Agentura prosazuje využívání 
certifikace a zároveň brání roztříštěnosti 
vnitřního trhu způsobené nedostatečnou 
koordinací mezi stávajícími systémy
certifikace v Unii. Agentura přispívá
k zavedení a správě rámce pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti na úrovni Unie,
v souladu s články 43 až 54 [hlava III], za 
účelem zvýšení transparentnosti záruk 
kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb IKT a s tím souvisejícího posílení 
důvěry v jednotný digitální trh.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura podporuje vysokou 
úroveň informovanosti občanů a podniků
o otázkách týkajících se kybernetické 
bezpečnosti.

7. Agentura podporuje vysokou 
úroveň informovanosti občanů, orgánů
a podniků o otázkách týkajících se 
kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. je nápomocna a poskytuje 
poradenství ohledně tvorby a přezkumu 
politiky a práva Unie v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, jakož i ohledně 
odvětvových politik a iniciativ v oblasti 
práva, pokud se tyto politiky a iniciativy 
týkají záležitostí souvisejících
s kybernetickou bezpečností, a to zejména 
poskytováním svých nezávislých 
stanovisek a zajišťováním přípravných 
činností;

1. je nápomocna a poskytuje 
poradenství ohledně tvorby a přezkumu 
politiky a práva Unie v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, jakož i ohledně 
odvětvových politik a iniciativ v oblasti 
práva, pokud se tyto politiky a iniciativy 
týkají záležitostí souvisejících
s kybernetickou bezpečností;

Odůvodnění

Agentura by měla mít možnost svobodně si vybírat nástroje pro plnění svých úkolů.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. pomáhá Evropskému sboru pro 
ochranu osobních údajů zřízenému 
nařízením (EU) 2016/679 ve 
vypracovávání pokynů s cílem upřesnit na 
technické úrovni podmínky umožňující 
legální použití osobních údajů správci 
údajů pro účely IT bezpečnosti s cílem 
ochránit jejich infrastrukturu díky 
odhalování a blokování útoků na jejich 
informační systémy v rámci: i) nařízení 
(EU) 2016/6791a; ii) směrnice (EU) 
2016/11481b; a iii) směrnice 2002/58/ES1c;

_________________

1a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

1b Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 6. července 
2016 o opatřeních k zajištění vysoké 
společné úrovně bezpečnosti sítí
a informačních systémů v Unii (Úř. věst. 
L 194, 19.7.2016, s. 1).

1c Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 
2016 o opatřeních k zajištění vysoké 
společné úrovně bezpečnosti sítí
a informačních systémů v Unii) (Úř. věst. 
L 194, 19.7.2016, s. 1).

Odůvodnění

Zřizují se řádné mechanismy spolupráce.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) prosazování vyšší úrovně 
bezpečnosti elektronických komunikací, 
mimo jiné poskytováním odborných 
poznatků a poradenství a usnadňováním 
výměny osvědčených postupů mezi 
příslušnými orgány;

(2) prosazování vyšší úrovně 
bezpečnosti elektronických komunikací, 
uchovávání a zpracování údajů, mimo 
jiné poskytováním odborných poznatků
a poradenství a usnadňováním výměny 
osvědčených postupů mezi příslušnými 
orgány;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura usnadňuje vytvoření
a zahájení dlouhodobého evropského 
projektu bezpečnosti IT na podporu růstu 
nezávislého unijního odvětví bezpečnosti 
IT a začlenění bezpečnosti IT do vývoje 
informačních technologií v celé EU.

Odůvodnění

ENISA by měla poskytovat zákonodárcům poradenství, pokud jde o přípravu politik, které 
umožní EU dohnat odvětví bezpečnosti IT ve třetích zemích. Projekt by měl být co do rozsahu 
srovnatelný s tím, co již bylo dosaženo v leteckém průmyslu (např. u Airbusu). To je nezbytné 
pro rozvoj silnějšího, svrchovaného a důvěryhodného IKT odvětví v EU (viz studie oddělení 
vědeckých prognóz (STOA) PE 614.531).

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost jednoho nebo více dotčených Na žádost jednoho nebo více dotčených 



AD\1153124CS.docx 31/64 PE616.831v02-00

CS

členských států a výhradně pro účely 
poskytování poradenství ohledně 
předcházení budoucím incidentům 
agentura může provádět technická šetření 
ex post, nebo k nim poskytovat podporu,
a to v návaznosti na oznámení dotčených 
podniků o incidentech se závažným nebo 
významným dopadem podle směrnice 
(EU) 2016/1148. V případě, že tyto 
incidenty mají dopad na více než dva 
členské státy, agentura toto šetření provede 
rovněž na řádně odůvodněnou žádost 
Komise po dohodě s dotčenými členskými 
státy.

členských států a výhradně pro účely 
poskytování poradenství ohledně 
předcházení budoucím incidentům 
agentura může provádět technická šetření 
ex post, nebo k nim poskytovat podporu,
a to v návaznosti na oznámení dotčených 
podniků o incidentech se závažným nebo 
významným dopadem podle směrnice 
(EU) 2016/1148. V případě, že tyto 
incidenty mají dopad na více než dva 
členské státy, agentura toto šetření provede 
rovněž na řádně odůvodněnou žádost 
Komise po dohodě s dotčenými členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) agreguje zprávy z vnitrostátních
zdrojů, aby přispěla k vytvoření 
společného povědomí o situaci;

a) agreguje zprávy z vnitrostátních
a mezinárodních zdrojů, aby přispěla
k vytvoření společného povědomí o situaci;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. ve spolupráci s evropskou 
skupinou pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti provádí posouzení postupů 
pro vydávání evropských osvědčení 
kybernetické bezpečnosti zavedených 
subjekty posuzování shody podle článku 
51 za účelem zajištění jednotného 
uplatňování tohoto nařízení subjekty 
posuzování shody při vydávání osvědčení;

Pozměňovací návrh 43
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. provádí nezávislé pravidelné 
následné kontroly shody certifikovaných 
produktů a služeb IKT s evropskými 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ve spolupráci s vnitrostátními 
orgány dozoru nad certifikací a odvětvím 
sestavuje a zveřejňuje pokyny
a vypracovává osvědčené postupy týkající 
se požadavků na kybernetickou bezpečnost 
produktů a služeb IKT;

3. ve spolupráci s vnitrostátními 
orgány dozoru nad certifikací a odvětvím 
prostřednictvím oficiálního, 
standardizovaného a transparentního 
procesu sestavuje a zveřejňuje pokyny
a vypracovává osvědčené postupy, včetně 
zásad kybernetické hygieny a zásad 
umožňujících odradit vytváření tajných 
„zadních vrátek“ (backdoors), týkající se 
požadavků na kybernetickou bezpečnost 
produktů a služeb IKT;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje stanovení a zavádění 
evropských a mezinárodních norem pro 
řízení rizik a pro bezpečnost produktů
a služeb IKT a ve spolupráci s členskými 
státy vydává podle čl. 19 odst. 2 směrnice 
(EU) 2016/1148 doporučení a pokyny 
týkající se technických oblastí 
souvisejících s bezpečnostními požadavky 
pro provozovatele základních služeb
a poskytovatele digitálních služeb, jakož i 

b) konzultuje mezinárodní 
normalizační orgány a evropské 
normalizační organizace ohledně 
vytváření evropských norem, a to za 
účelem zajištění vhodnosti norem 
použitých v evropských systémech 
certifikace kybernetické bezpečnosti,
a usnadňuje stanovení a zavádění
relevantních evropských a mezinárodních 
norem pro řízení rizik a pro bezpečnost 
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s ohledem na již existující normy, včetně 
vnitrostátních norem členských států;

produktů a služeb IKT a ve spolupráci
s členskými státy vydává podle čl. 19 
odst. 2 směrnice (EU) 2016/1148 
doporučení a pokyny týkající se 
technických oblastí souvisejících
s bezpečnostními požadavky pro 
provozovatele základních služeb
a poskytovatele digitálních služeb, jakož i 
s ohledem na již existující normy, včetně 
vnitrostátních norem členských států;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vypracovává obecné pokyny 
týkající se toho, jak a kdy se mají členské 
státy navzájem informovat v případě, že se 
dozví o zranitelnosti, která není veřejně 
známa, v procesu, produktu nebo službě 
IKT, které jsou certifikovány na základě 
hlavy III tohoto nařízení, včetně obecných 
pokynů ohledně koordinace politik pro 
zveřejňování případů zranitelnosti;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vypracovává obecné pokyny 
ohledně minimálních bezpečnostních 
požadavků u IT zařízení uváděných na trh
v Unii nebo vyvážených z Unie;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) shromažďuje, uspořádává
a prostřednictvím specializovaného portálu 
zpřístupňuje veřejnosti informace
o kybernetické bezpečnosti poskytnuté 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie;

d) shromažďuje, uspořádává
a prostřednictvím specializovaného portálu 
zpřístupňuje veřejnosti informace
o kybernetické bezpečnosti poskytnuté 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, 
včetně informací o významných 
kybernetických bezpečnostních 
incidentech a o zásadních případech 
porušení ochrany údajů;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvyšuje informovanost veřejnosti 
ohledně kybernetických bezpečnostních 
rizik a poskytuje pokyny týkající se 
osvědčených postupů pro jednotlivé 
uživatele zaměřené na občany
a organizace;

e) zvyšuje informovanost veřejnosti 
ohledně kybernetických bezpečnostních 
rizik, poskytuje pokyny týkající se 
osvědčených postupů pro jednotlivé 
uživatele zaměřené na občany a organizace
a propaguje přijímání přísných 
preventivních opatření na posílení IT 
bezpečnosti a na zajištění spolehlivé 
ochrany údajů a soukromí;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) podporuje užší spolupráci 
a výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy o vzdělávání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, kybernetické 
hygieně a informovanosti;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
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Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje Unii a členským státům 
poradenství ohledně potřeb a priorit 
výzkumu v oblasti kybernetické 
bezpečnosti s cílem umožnit účinnou 
reakci na současná a nově vznikající rizika 
a hrozby, a to i pokud jde o nové a nově 
vznikající informační a komunikační 
technologie, a efektivně využívat 
technologie pro prevenci rizik;

a) zajišťuje předběžnou konzultaci s 
příslušnými uživatelskými skupinami a 
poskytuje Unii a členským státům 
poradenství ohledně potřeb a priorit 
výzkumu v oblasti kybernetické 
bezpečnosti s cílem umožnit účinnou 
reakci na současná a nově vznikající rizika 
a hrozby, a to i pokud jde o nové a nově 
vznikající informační a komunikační 
technologie, a efektivně využívat 
technologie pro prevenci rizik;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní radu tvoří jeden zástupce 
každého členského státu a dva zástupci 
jmenovaní Komisí. Všichni zástupci mají 
hlasovací právo.

1. Správní radu tvoří jeden zástupce 
každého členského státu a dva zástupci 
jmenovaní Komisí a Evropským 
parlamentem. Všichni zástupci mají 
hlasovací právo.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) posuzuje a přijímá souhrnnou 
výroční zprávu o činnosti agentury a do 
1. července následujícího roku zprávu a její 
posouzení zašle Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Výroční 
zpráva obsahuje účetní výkaz a popisuje, 
nakolik agentura naplnila ukazatele 
výkonnosti. Výroční zpráva se zveřejňuje;

e) posuzuje a přijímá souhrnnou 
výroční zprávu o činnosti agentury a do 
1. července následujícího roku zprávu a její 
posouzení zašle Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Výroční 
zpráva obsahuje účetní výkaz, popisuje 
účelnost vynakládaných prostředků a 
zhodnocuje, nakolik byla agentura
efektivní a do jaké míry naplnila ukazatele 
výkonnosti. Výroční zpráva se zveřejňuje;
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) jmenuje výkonného ředitele a 
případně prodlužuje jeho funkční období 
nebo jej odvolává z funkce v souladu s 
článkem 33 tohoto nařízení;

m) jmenuje výkonného ředitele na 
základě výběru podle odborných kritérií a 
případně prodlužuje jeho funkční období 
nebo jej odvolává z funkce v souladu s 
článkem 33 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) přijímá veškerá rozhodnutí o 
zřízení vnitřních struktur agentury a o 
jejich případných změnách s ohledem na 
potřeby činností agentury a na řádné 
rozpočtové řízení;

o) přijímá veškerá rozhodnutí o 
zřízení vnitřních struktur agentury a o 
jejich případných změnách s ohledem na 
potřeby činností agentury uvedených v 
tomto nařízení a na řádné rozpočtové 
řízení;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonný ředitel předkládá 
Evropskému parlamentu na jeho žádost 
zprávu o plnění svých povinností. Rada 
může výkonného ředitele vyzvat, aby o 
plnění svých povinností předložil zprávu.

2. Výkonný ředitel podává – nebo 
podává na jeho žádost – každoročně 
Evropskému parlamentu  zprávy o plnění 
úkolů. Rada může výkonného ředitele 
vyzvat, aby o plnění svých povinností 
předložil zprávu

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z uznávaných odborníků 
zastupujících příslušné zúčastněné strany, 
jako jsou odvětví informačních a 
komunikačních technologií, poskytovatelé 
veřejně dostupných sítí nebo služeb 
elektronických komunikací, organizace 
spotřebitelů, akademičtí odborníci v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a zástupci 
příslušných orgánů oznámených podle 
[směrnice, kterou se stanoví evropský 
kodex pro elektronické komunikace] i 
donucovacích orgánů a orgánů dozoru pro 
ochranu údajů.

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z uznávaných odborníků 
zastupujících příslušné zúčastněné strany, 
jako jsou odvětví informačních a 
komunikačních technologií, a 
poskytovatelé veřejně dostupných sítí nebo 
služeb elektronických komunikací, 
zejména odvětví evropských informačních 
a komunikačních technologií a 
poskytovatelé, sdružení malých a středních 
podniků, organizace a sdružení 
spotřebitelů, akademičtí odborníci v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, evropské 
normalizační organizace, jak jsou 
vymezeny v čl. 2 bodu 8 nařízení (EU) č. 
1025/2012, příslušné odvětvové agentury a 
instituce Unie a zástupci příslušných 
orgánů oznámených podle [směrnice, 
kterou se stanoví evropský kodex pro 
elektronické komunikace] i donucovacích 
orgánů a orgánů dozoru pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkční období členů stálé skupiny 
zúčastněných stran je dva a půl roku. Členy 
stálé skupiny zúčastněných stran nesmějí 
být členové správní rady. Odborníci z řad 
Komise a členských států jsou oprávněni 
účastnit se zasedání a podílet se na 
činnosti stálé skupiny zúčastněných stran. 
K účasti na zasedáních a na činnosti stálé 
skupiny zúčastněných stran mohou být 
přizváni zástupci dalších subjektů, kteří 
nejsou členy stálé skupiny zúčastněných 
stran a jejichž účast považuje výkonný 
ředitel za důležitou.

4. Funkční období členů stálé skupiny 
zúčastněných stran je dva a půl roku. Členy 
stálé skupiny zúčastněných stran nesmějí 
být členové správní rady a výkonné rady, 
vyjma výkonného ředitele. Odborníci z řad 
Komise a členských států jsou oprávněni 
účastnit se zasedání a podílet se na činnosti 
stálé skupiny zúčastněných stran. K účasti 
na zasedáních a na činnosti stálé skupiny 
zúčastněných stran mohou být přizváni 
zástupci dalších subjektů, kteří nejsou 
členy stálé skupiny zúčastněných stran a 
jejichž účast považuje výkonný ředitel za 
důležitou.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Stálá skupina zúčastněných stran 
poskytuje agentuře poradenství při výkonu 
jejích činností. Radí zejména výkonnému 
řediteli při vypracovávání návrhu 
pracovního programu agentury a při 
zajišťování komunikace s příslušnými 
zúčastněnými stranami ve všech otázkách 
souvisejících s pracovním programem.

5. Stálá skupina zúčastněných stran 
poskytuje agentuře poradenství při výkonu 
jejích činností. Radí zejména výkonnému 
řediteli při vypracovávání návrhu 
pracovního programu agentury a při 
zajišťování komunikace s příslušnými 
zúčastněnými stranami ve všech otázkách 
souvisejících s pracovním programem. 
Může také navrhnout, aby Komise 
požádala agenturu, aby vypracovala 
návrh evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti v souladu 
s článkem 44, a to buď z vlastního 
podnětu nebo v návaznosti na předložené 
návrhy příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Stálá skupina zúčastněných stran 
poskytuje agentuře poradenství při 
přípravě kandidátských evropských 
systémů certifikace  kybernetické 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura zajistí, aby veřejnost a 
všechny zainteresované strany měly k

2. Agentura zajistí, aby veřejnost a 
všechny zainteresované strany měly 



AD\1153124CS.docx 39/64 PE616.831v02-00

CS

dispozici náležité, objektivní, spolehlivé a 
snadno dostupné informace, zejména s
ohledem na výsledky její činnosti. Zveřejní 
rovněž prohlášení o zájmech učiněná v 
souladu s článkem 22.

k dispozici náležité, objektivní, spolehlivé 
a snadno dostupné informace, zejména 
s ohledem na rozpravy a výsledky její 
činnosti. Zveřejní rovněž prohlášení 
o zájmech učiněná v souladu s článkem 22.

Odůvodnění

Je nutné, aby byla transparentnost vymahatelná, s přihlédnutím k uplatnění článku 24.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že produkty a 
služby IKT, které byly v souladu s tímto 
systémem certifikovány, splňují 
specifikované požadavky na jejich 
schopnost odolávat s příslušnou úrovní 
záruky činnostem, které ohrožují 
přístupnost, pravost, neporušenost nebo 
důvěrnost ukládaných, předávaných nebo 
zpracovávaných údajů nebo funkcí či 
služeb, jež jsou prostřednictvím těchto 
produktů, procesů, služeb a systémů 
nabízené nebo přístupné.

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti má být zřízen proto, aby 
posílil úroveň bezpečnosti na jednotném 
digitálním trhu a zajistil harmonizovaný 
přístup na úrovni EU k evropské 
certifikaci s cílem zajistit produkty, služby 
a systémy IKT odolné vůči kybernetickým 
útokům.
Osvědčuje, že procesy, produkty a služby 
IKT, které byly v souladu s tímto 
systémem certifikovány, splňují společné 
specifikované požadavky a vlastnosti na 
jejich schopnost odolávat s příslušnou 
úrovní záruky činnostem, které ohrožují 
přístupnost, pravost, neporušenost nebo 
důvěrnost ukládaných, předávaných nebo 
zpracovávaných údajů nebo funkcí či 
služeb, jež jsou prostřednictvím těchto 
procesů, produktů, služeb a systémů 
nabízené nebo přístupné.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 a (nový)
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Pracovní program

Agentura ENISA po konzultaci 
s Evropskou skupinou a Stálou skupinou 
zúčastněných stran a po schválení Komisí 
stanoví pracovní program s podrobným 
uvedením společných opatření, která mají 
být přijata na úrovni Unie, aby se zajistilo 
jednotné uplatňování této hlavy, 
který obsahuje prioritní seznam produktů 
a služeb, v případě nichž je podle agentury 
ENISA nutný evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti.

Pracovní program se stanoví nejpozději 
do [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost] a nový pracovní program se 
stanoví každé dva roky. Pracovní program 
je veřejně přístupný.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura ENISA na základě 
žádosti Komise vypracuje návrh 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který splňuje 
požadavky stanovené v článcích 45, 46 
a 47 tohoto nařízení. Vypracování návrhu 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti mohou Komisi 
navrhnout členské státy nebo Evropská 
skupina pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti (dále jen „skupina“), zřízená 
podle článku 53.

1. Agentura ENISA na základě 
žádosti Komise vypracuje návrh 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který splňuje 
požadavky stanovené v článcích 45, 46 
a 47 tohoto nařízení. Vypracování návrhu 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti mohou Komisi 
navrhnout členské státy, Evropská skupina 
pro certifikaci kybernetické bezpečnosti 
(dále jen „skupina“), zřízená podle 
článku 53, nebo stálá skupina 
zúčastněných stran zřízená podle článku 
20.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA konzultuje všechny 
příslušné zúčastněné strany a úzce 
spolupracuje se skupinou. Skupina 
poskytne agentuře ENISA pomoc a 
odborné poradenství, které si agentura 
ENISA v souvislosti s vypracováním 
návrhu systému vyžádá, mimo jiné 
případným poskytováním stanovisek.

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA konzultuje stálou skupinu 
zúčastněných stran, zejména evropské 
normalizační organizace, a všechny další 
příslušné zúčastněné strany, včetně 
organizací spotřebitelů, prostřednictvím 
oficiálního, standardizovaného a 
transparentního procesu a úzce 
spolupracuje se skupinou, přičemž 
zohledňuje již existující vnitrostátní a 
mezinárodní normy. Při přípravě každého 
kandidátského systému ENISA sestaví 
seznam rizik a odpovídající prvky v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.

Skupina poskytne agentuře ENISA pomoc 
a odborné poradenství, které si agentura 
ENISA v souvislosti s vypracováním 
návrhu systému vyžádá, mimo jiné 
případným poskytováním stanovisek.

V relevantních případech může agentura 
ENISA ustavit také odbornou skupinu 
zúčastněných stran, složenou z členů stálé 
skupiny zúčastněných stran a jakýchkoli 
dalších příslušných zúčastněných stran se 
specifickou odborností v oblasti daného 
návrhu systému, která poskytne agentuře 
další pomoc a poradenství.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura ENISA návrh evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, vypracovaný v souladu s
odstavcem 2 tohoto článku, předá Komisi.

3. Agentura ENISA návrh evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, vypracovaný v souladu s 
odstavcem 2 tohoto článku, předá Komisi, 
která posoudí jeho vhodnost pro dosažení 
cílů žádosti uvedené v odstavci 1.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura ENISA bude dbát na 
dodržení profesního tajemství ve vztahu k 
veškerým informacím obdrženým při 
plnění úkolů dle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 55 odst. 1 může
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA 
přijímat prováděcí akty, kterými stanoví 
evropské systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení.

4. V souladu s článkem 55a je
Komise oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, které se týkají 
zřízení evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti produktů a 
služeb IKT splňujících požadavky 
článků 45, 46 a 47 tohoto nařízení. Při 
přijímání těchto aktů v přenesené 
pravomoci Komise založí systémy 
certifikace kybernetické bezpečnosti pro 
produkty a služby IKT na jakémkoli 
případném relevantním návrhu systému 
navrženém agenturou ENISA. Komise 
může před přijetím těchto aktů v 
přenesené pravomoci konzultovat 
Evropský sbor pro ochranu osobních 
údajů a vzít v úvahu jeho názor.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura ENISA spravuje zvláštní 
internetové stránky poskytující informace 
o evropských systémech certifikace 

5. Agentura ENISA spravuje zvláštní 
internetové stránky poskytující informace 
o evropských systémech certifikace 



AD\1153124CS.docx 43/64 PE616.831v02-00

CS

kybernetické bezpečnosti a zajišťující 
jejich propagaci.

kybernetické bezpečnosti a zajišťující 
jejich propagaci, včetně informací o všech 
návrzích systémů, o jejichž vypracování 
Komise agenturu ENISA požádala.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti je navržen tak, aby 
zohledňoval tyto bezpečnostní cíle:

Každý evropský systém certifikace
kybernetické bezpečnosti je navržen tak, 
aby zohledňoval alespoň tyto bezpečnostní 
cíle, pokud jsou relevantní:

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zajistit, aby produkty a služby IKT 
byly poskytovány s aktualizovaným 
softwarem, který neobsahuje známá slabá 
místa, a aby byly zavedeny mechanismy 
pro bezpečné aktualizace softwaru.

g) zajistit, aby produkty a služby IKT 
byly poskytovány s aktualizovaným 
softwarem a hardwarem, který neobsahuje 
známá slabá místa, a aby byly zavedeny 
mechanismy pro bezpečné aktualizace 
softwaru; zajistit, aby tyto produkty byly 
navrženy a provedeny takovým způsobem, 
aby účinně omezily jejich náchylnost 
ke zranitelnosti, a zajistit, aby byly 
zavedeny mechanismy pro bezpečné 
aktualizace softwaru, včetně modernizace 
zařízení a automatické bezpečnostní 
aktualizace;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajišťují, že produkty a služby 
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informačních a komunikačních 
technologií jsou vyvíjeny a provozovány 
takovým způsobem, že je vysoká úroveň 
kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů 
předem nastavena v souladu se zásadou 
„bezpečnost už od návrhu“.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může u produktů 
a služeb IKT, jež jsou v rámci daného 
systému vydány, určit jednu nebo více 
těchto úrovní záruky:

1. Každý evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může určit jednu 
nebo více těchto úrovní záruky založených 
na riziku: „funkčně bezpečná“; 
„významně bezpečná“ a/nebo „vysoce 
bezpečná“ pro produkty a služby IKT 
certifikované v rámci daného systému.

Úroveň záruky pro návrh kandidátského 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti se stanoví na 
základě rizik identifikovaných v 
kontrolním seznamu stanoveném v čl. 44 
odst. 2 a dostupnosti prvků kybernetické 
bezpečnosti pro boj proti těmto rizikům v 
produktech a službách IKT, jichž se 
systém týká.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý systém by měl uvádět 
metodiku posouzení nebo hodnoticí 
proces, který má být při vystavování 
certifikátů na jednotlivých úrovních záruk 
dodržován, a to v závislosti na 
zamýšleném užití a riziku, které je s 
produkty a službami IKT v rámci tohoto 
systému spjato.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. základní, významnou a/nebo 
vysokou. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

2. Úrovně záruky „funkčně 
bezpečná“, „významně bezpečná“ a/nebo 
„vysoce bezpečná“ splňují tato kritéria:

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) základní úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje omezený
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů;

a) základní úroveň záruky „funkčně 
bezpečný“ odkazuje na certifikát vydaný v
rámci evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který poskytuje 
přiměřený stupeň důvěry v deklarované 
nebo uváděné kybernetickobezpečnostní 
kvality procesu, produktu nebo služby IKT 
a je charakterizován odkazem na 
související technické specifikace, normy a 
postupy, včetně technických kontrol, 
jejichž účelem je snížit riziko 
kybernetických bezpečnostních incidentů;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) významná úroveň záruky odkazuje 
na certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje významný 
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 

b) úroveň záruky „podstatně 
bezpečný“ odkazuje na certifikát vydaný v 
rámci evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který poskytuje 
významný stupeň důvěry v deklarované 
nebo uváděné kybernetickobezpečnostní 
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nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
významně snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů;

kvality procesu, produktu nebo služby IKT 
a je charakterizován odkazem na 
související technické specifikace, normy a 
postupy, včetně technických kontrol, 
jejichž účelem je významně snížit riziko 
kybernetických bezpečnostních incidentů;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysoká úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje vyšší stupeň
důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT než certifikáty s 
významnou úrovní záruky a je 
charakterizován odkazem na související 
technické specifikace, normy a postupy, 
včetně technických kontrol, jejichž účelem 
je předcházet kybernetickým 
bezpečnostním incidentům.

c) úroveň záruky „vysoce bezpečný“
odkazuje na certifikát vydaný v rámci 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který poskytuje 
vyšší stupeň důvěry v deklarované nebo 
uváděné kybernetickobezpečnostní kvality 
procesu, produktu nebo služby IKT než 
certifikáty s úrovní záruky významně 
bezpečnou a je charakterizován odkazem 
na související technické specifikace, normy 
a postupy, včetně technických kontrol, 
jejichž účelem je předcházet 
kybernetickým bezpečnostním incidentům. 
To se použije zejména pro výrobky 
a služby, které jsou určeny pro 
provozovatele základních služeb, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 4 směrnice (EU) 
2016/1148.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti zahrnuje tyto 
prvky:

1. Každý evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti zahrnuje
v případě potřeby přinejmenším tyto 
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prvky:

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předmět a rozsah certifikace včetně 
druhu nebo kategorií zahrnutých produktů 
a služeb IKT;

a) předmět a rozsah systému 
certifikace včetně všech konkrétních 
pokrytých odvětví a druhu nebo kategorií 
zahrnutých produktů a služeb IKT;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, na 
jejichž základě jsou konkrétní produkty a 
služby IKT hodnoceny, například
prostřednictvím odkazu na unijní nebo 
mezinárodní normy nebo technické 
specifikace;

b) podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, na 
jejichž základě jsou konkrétní produkty a 
služby IKT hodnoceny, zejména
prostřednictvím odkazu na mezinárodní, 
evropské nebo vnitrostátní normy nebo 
technické specifikace;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podrobná specifikace toho, zda se 
udělená certifikace může vztahovat pouze 
na jednotlivé produkty nebo ji lze uplatnit 
na škálu produktů, např. různé verze nebo 
modely stejné základní produktové 
struktury;
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Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) údaj o tom, zda vlastní prohlášení 
o shodě je povoleno v rámci systému, a 
uplatnitelný postup, který se má použít pro 
posuzování shody nebo vlastního 
prohlášení o shodě nebo obojí;

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) požadavky certifikace stanovené 
tak, že certifikaci lze začlenit do 
systematických procesů kybernetické 
bezpečnosti výrobce, které jsou 
dodržovány při návrhu, vývoji a životním 
cyklu procesu, produktu nebo služby IKT, 
nebo ji na těchto procesech založit;

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stanoví-li systém známky nebo 
označení, podmínky používání těchto 
známek nebo označení;

f) stanoví-li systém známky nebo 
označení, například označení shody 
s požadavky certifikace kybernetické 
bezpečnosti EU osvědčuje, že proces, 
produkt nebo služba IKT je v souladu 
s kritérii systému, podmínky používání 
těchto známek nebo označení;

Pozměňovací návrh 86
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) je-li součástí systému dozor, 
pravidla pro sledování souladu s
požadavky uvedenými v certifikátech, 
včetně mechanismů pro prokázání trvalého 
souladu s uvedenými 
kybernetickobezpečnostními požadavky;

g) pravidla pro sledování souladu 
s požadavky uvedenými v certifikátech, 
včetně mechanismů pro prokázání trvalého 
souladu s uvedenými 
kybernetickobezpečnostními požadavky, 
tam, kde je to relevantní a proveditelné, 
rovněž formou povinných aktualizací, 
vylepšení nebo záplat dotčeného procesu, 
produktu nebo služby IKT.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podmínky pro udělení, zachování, 
prodloužení, rozšíření a omezení rozsahu 
certifikace;

h) podmínky pro udělení, zachování, 
prodloužení, obnovení, rozšíření a omezení 
rozsahu certifikace;

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pravidla upravující důsledky 
nesouladu certifikovaných produktů a 
služeb IKT s požadavky certifikace;

i) pravidla upravující důsledky 
nesouladu certifikovaných produktů a 
služeb IKT s požadavky certifikace  
a obecné informace týkající se sankcí, jak 
je stanoveno v článku 54 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. j
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) pravidla upravující způsob 
oznamování a řešení dříve nezjištěných 
slabých míst v kybernetické bezpečnosti 
produktů a služeb IKT;

j) pravidla upravující způsob 
oznamování a řešení dříve nezjištěných 
slabých míst v kybernetické bezpečnosti 
produktů a služeb IKT, za použití procesu 
koordinovaného odhalování zranitelnosti;

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) označení vnitrostátních systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
pokrývajících stejný druh nebo kategorie 
produktů a služeb IKT;

l) označení vnitrostátních nebo 
mezinárodních systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti nebo platných 
mezinárodních dohod o vzájemném 
uznání pokrývajících stejný druh nebo 
kategorie produktů a služeb IKT;

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) maximální dobu platnosti 
certifikátů;

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mb) pravidla pro testování odolnosti a 
zkoušení odolnosti pro úroveň záruky 
„vysoce bezpečná“;



AD\1153124CS.docx 51/64 PE616.831v02-00

CS

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud tak konkrétní akt Unie 
stanoví, lze certifikaci podle evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti použít k prokázání 
předpokladu shody s požadavky daného 
aktu.

3. Pokud tak konkrétní budoucí akt
Unie stanoví, lze certifikaci podle 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti použít k 
prokázání předpokladu shody s požadavky 
daného aktu.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Certifikace je dobrovolná, 
nestanoví-li právo Unie jinak.

2. Certifikace v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti musí být povinná pro 
produkty a služby IKT, s nimiž je spjato 
vysoké riziko, které jsou specificky určeny 
pro provozovatele základních služeb, jak 
jsou vymezeny v čl. 4 odst. 4 směrnice 
(EU) 2016/1148. Pro všechny ostatní 
produkty a služby IKT je certifikace 
dobrovolná, nestanoví-li právo Unie jinak.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti podle tohoto článku vydávají 
subjekty posuzování shody uvedené v 
článku 51 na základě kritérií obsažených v 
evropském systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti přijatém podle 
článku 44.

3. Evropské certifikáty kybernetické 
bezpečnosti podle tohoto článku vydávají 
subjekty posuzování shody uvedené v 
článku 51 na základě kritérií obsažených v 
evropském systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti přijatém podle 
článku 44.



PE616.831v02-00 52/64 AD\1153124CS.docx

CS

Jako alternativu k certifikaci subjektů
posuzování shody, výrobci produktu 
a poskytovatelé služeb mohou, jestliže 
dotčený systém stanovuje tuto možnost –
vytvořit vlastní prohlášení o shodě, v němž 
prohlašují, že proces, produkt nebo služba 
splňují kritéria systému certifikace. 
V takovém případě výrobce produktu nebo 
poskytovatele služeb na vyžádání předloží 
prohlášení o shodě dožadujícímu 
vnitrostátnímu certifikačnímu orgánu 
dohledu a agentuře ENISA.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může 
konkrétní evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti v řádně 
odůvodněných případech stanovit, že 
evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vyplývající z daného systému 
může být vydán pouze veřejným 
subjektem. Tímto veřejným subjektem je:

4. Odchylně od odstavce 3 může 
konkrétní evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti v řádně 
odůvodněných případech, například 
z důvodů národní bezpečnosti, stanovit, že 
evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti vyplývající z daného systému 
může být vydán pouze veřejným 
subjektem. Tímto veřejným subjektem je:

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Fyzická nebo právnická osoba, 
která předkládá své produkty nebo služby 
IKT certifikačnímu mechanismu, poskytne 
subjektu posuzování shody uvedenému 
v článku 51 veškeré informace nezbytné k
provedení certifikačního postupu.

5. Fyzická nebo právnická osoba, 
která předkládá své produkty nebo služby 
IKT certifikačnímu mechanismu, poskytne 
subjektu posuzování shody uvedenému 
v článku 51 veškeré informace nezbytné 
k provedení certifikačního postupu, včetně 
informací o veškerých známých 
zranitelných místech.
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Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Certifikáty se vydávají na období 
nejvýše tří let a lze je obnovit za stejných 
podmínek, pokud jsou nadále splněny 
příslušné požadavky.

6. Certifikáty se vydávají a zůstávají 
platné na maximální období stanovené 
každým certifikačním systémem a lze je 
obnovit za stejných podmínek, pokud jsou 
nadále splněny požadavky daného 
systému, a to včetně veškerých 
revidovaných a pozměněných požadavků.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Certifikát zůstává platný pro 
všechny nové verze procesu, produktu či 
služby, kdy hlavním důvodem pro vydání 
nové verze je opravit či jinak vyřešit 
známá či možná zranitelná místa či rizika.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen odstavec 3, 
vnitrostátní systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti a související 
postupy pro produkty a služby IKT 
zahrnuté do evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
ztrácejí svou účinnost od data uvedeného 
v prováděcím aktu přijatém podle čl. 44 
odst. 4. Stávající vnitrostátní systémy 
certifikace kybernetické bezpečnosti a 
související postupy pro produkty a služby 
IKT, na něž se evropský systém certifikace 

1. Aniž je dotčen odstavec 3, 
vnitrostátní systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti a související 
postupy pro produkty a služby IKT 
zahrnuté do evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
ztrácejí svou účinnost od data uvedeného 
v aktu v přenesené pravomoci přijatém 
podle čl. 44 odst. 4. Komise bude sledovat 
dodržování tohoto pododstavce, aby se 
zamezilo existenci souběžných systémů. 
Stávající vnitrostátní systémy certifikace 
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kybernetické bezpečnosti nevztahuje, 
zůstávají v platnosti.

kybernetické bezpečnosti a související 
postupy pro produkty a služby IKT, na něž 
se evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti nevztahuje, 
zůstávají v platnosti.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stávající certifikáty vydané v rámci 
vnitrostátních systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti zůstávají platné 
až do data skončení své platnosti.

3. Stávající certifikáty vydané v rámci 
vnitrostátních systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti, které jsou 
pokryté v rámci evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti, 
zůstávají platné až do data skončení své 
platnosti.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý vnitrostátní orgán dozoru 
nad certifikací je z hlediska své organizace, 
finančních rozhodnutí, právní struktury a 
rozhodování nezávislý na subjektech, nad 
nimiž vykonává dozor.

3. Každý vnitrostátní orgán dozoru 
nad certifikací je z hlediska své organizace, 
finančních rozhodnutí, právní struktury a 
rozhodování nezávislý na subjektech, nad 
nimiž vykonává dozor, a nebude 
subjektem posuzování shody ani 
vnitrostátním akreditačním orgánem.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sledují a vymáhají uplatňování 
ustanovení podle této hlavy na vnitrostátní 
úrovni a dohlížejí na to, aby certifikáty 

a) sledují a vymáhají uplatňování 
ustanovení podle této hlavy na vnitrostátní 
úrovni a dohlížejí na to, aby byly v souladu 
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vydané subjekty posuzování shody 
usazenými na jejich území splňovaly 
požadavky stanovené v této hlavě 
a v odpovídajícím evropském systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti;

s pravidly přijatými evropským systémem 
certifikace kybernetické bezpečnosti podle 
čl. 53 odst. 3 písm. da);

i) certifikáty vydané subjekty 
posuzování shody usazenými na jejich 
území splňovaly požadavky stanovené v 
této hlavě a v odpovídajícím evropském 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti; a

ii) vlastní prohlášení o shodě 
stanoveného na základě systému pro 
procesy, produkty nebo služby IKT;

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sledují a dohlížejí na činnosti 
subjektů posuzování shody pro účely 
tohoto nařízení, mimo jiné ve vztahu k 
oznámením subjektů posuzování shody 
a k souvisejícím úkolům stanoveným v 
článku 52 tohoto nařízení;

b) sledují, dohlížejí a alespoň každé 
dva roky hodnotí činnosti subjektů 
posuzování shody pro účely tohoto 
nařízení, mimo jiné ve vztahu k 
oznámením subjektů posuzování shody 
a k souvisejícím úkolům stanoveným v 
článku 52 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řeší stížnosti podané fyzickými 
nebo právnickými osobami v souvislosti 
s certifikáty vydanými subjekty posuzování 
shody usazenými na jejich území, v 
přiměřeném rozsahu šetří předmět stížnosti 
a v přiměřené lhůtě informují stěžovatele o 
průběhu a výsledku šetření;

c) řeší stížnosti podané fyzickými 
nebo právnickými osobami v souvislosti 
s certifikáty vydanými subjekty posuzování 
shody usazenými na jejich území nebo 
vlastní prohlášení o shodě, v přiměřeném 
rozsahu šetří předmět stížnosti a v 
přiměřené lhůtě informují stěžovatele o 
průběhu a výsledku šetření;
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Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informují Evropskou skupinu pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti a 
agenturu ENISA o výsledcích ověření 
prováděných podle písm. a) a posouzení 
prováděných podle písm. b);

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) spolupracují s dalšími 
vnitrostátními orgány dozoru nad 
certifikací nebo jinými veřejnými orgány, 
mimo jiné prostřednictvím sdílení 
informací o možných případech nesouladu 
produktů a služeb IKT s požadavky tohoto 
nařízení nebo konkrétních evropských 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti;

d) spolupracují s dalšími 
vnitrostátními orgány dozoru nad 
certifikací, vnitrostátními akreditačními 
orgány nebo jinými veřejnými orgány, 
mimo jiné prostřednictvím sdílení 
informací, včetně klamavých, 
nepravdivých nebo podvodných tvrzení o 
certifikaci, o možných případech 
nesouladu produktů a služeb IKT s 
požadavky tohoto nařízení nebo 
konkrétních evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 7 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odnímat akreditace subjektům pro 
posuzování shody, které nedodržují toto 
nařízení;
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Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 7 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v souladu s vnitrostátním právem 
odnímat certifikáty, které nejsou v souladu 
s tímto nařízením nebo evropským 
systémem certifikace kybernetické 
bezpečnosti;

e) v souladu s vnitrostátním právem 
odnímat certifikáty, které nejsou v souladu 
s tímto nařízením nebo evropským 
systémem certifikace kybernetické 
bezpečnosti a odpovídajícím způsobem 
informovat vnitrostátní akreditační 
orgány;

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 7 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) navrhovat odborníky ENISA do 
skupiny nezávislých odborníků podle čl. 
44 odst. 2;

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pro účely této výměny zpřístupní 
obecný elektronický systém pro výměnu 
informací.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Článek 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50 a
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Vzájemná hodnocení

1. Vnitrostátní certifikační orgány 
dozoru musí podléhat vzájemnému 
hodnocení, pokud jde o jakoukoli činnost, 
kterou vykonávají v souladu s článkem 50 
tohoto nařízení.

2. Vzájemné hodnocení se vztahuje 
na hodnocení postupů zavedených 
vnitrostátními orgány dozoru nad trhem, 
zejména pokud jde o postupy ověřování 
souladu produktů certifikace kybernetické 
bezpečnosti, odbornou způsobilost 
zaměstnanců, správnost kontrol a 
inspekční metodiky a rovněž správnost 
výsledků. V rámci vzájemného hodnocení 
se rovněž hodnotí, zda dotčené 
vnitrostátní orgány dohledu nad 
certifikací disponují dostatečnými zdroji 
pro řádné plnění povinností stanovených v 
čl. 50 odst. 4.

3. Vzájemné hodnocení orgánů 
dohledu nad certifikací provádí dva 
vnitrostátní orgány dohledu nad 
certifikací jiných členských států a 
Komise alespoň jednou za pět let. 
Agentura ENISA se může vzájemného 
hodnocení účastnit a o své účasti 
rozhoduje na základě analýzy posouzení 
rizik.

4. Komise má v souladu s článkem 
55a pravomoc přijímat prováděcí akty, 
jimiž stanoví plán vzájemných hodnocení 
na období alespoň pěti let a určí kritéria 
týkající se složení týmu vzájemného 
hodnocení, metodiku používanou při 
vzájemném hodnocení, časový rozvrh, 
periodicitu a jiné úkoly související se 
vzájemným hodnocením. Při přijímání 
těchto aktů v přenesené pravomoci 
Komise řádně zohlední zájem skupiny.

5. Výsledky vzájemných hodnocení se 
zabývá skupina. Agentura ENISA 
vypracuje shrnutí výsledků a zveřejní jej.
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Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se výrobci v souladu s čl. 48 
odst. 3 rozhodnou pro „vlastní prohlášení 
o shodě“, subjekty posuzování shody 
podniknou další kroky, aby ověřily vnitřní 
postupy, které výrobce učinil s cílem 
zajistit shodu produktů a/nebo služeb s 
požadavky evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přijmout závazná pravidla, která 
stanoví, v jakých časových intervalech 
vnitrostátní orgány dozoru nad certifikací 
a vlastní prohlášení o shodě ověřují 
certifikáty a kritéria, rozsah a hloubku 
těchto ověření, a přijmout společná 
pravidla a normy pro podávání zpráv 
podle čl. 50 odst. 6;

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zkoumat relevantní vývoj v oblasti 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
a vyměňovat osvědčené postupy týkající se 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti;

e) zkoumat relevantní vývoj v oblasti 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
a vyměňovat informace a osvědčené 
postupy týkající se systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti;
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Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vyměňovat osvědčené postupy, 
pokud jde o oblast vyšetřování orgánů 
posuzování shody, držitelů evropských 
certifikátů kybernetické bezpečnosti, 
výrobců a poskytovatelů služeb, kteří 
vytvořili vlastní prohlášení o shodě;

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) s cílem usnadnit sladění 
evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti v souladu 
s mezinárodně uznávanými normami 
a případně doporučí agentuře ENISA, 
ve kterých oblastech by měla 
spolupracovat s příslušnými 
mezinárodními a evropskými 
normalizačními organizacemi s cílem řešit 
nedostatky nebo mezery v mezinárodně 
uznávaných normách;

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) poskytnout poradenství agentuře 
ENISA při vytváření pracovního 
programu, na nějž je odkazováno v článku 
43a, ohledně prioritního seznamu 
produktů a služeb IKT, u nichž je podle 
jejího názoru třeba evropského systému 
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certifikace kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura ENISA zajistí, aby byly program 
jednání, zápis z jednání i záznam 
učiněných rozhodnutí zaznamenány a aby 
byly po každém jednání skupiny na 
webových stránkách agentury veřejnosti 
dostupné veřejné verze těchto dokumentů.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Článek 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 55 a 

Výkon přenesené pravomoci

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 44 odst. 4 a čl. 
50a odst. 4 se propůjčuje Komisi na 
období 5 let od [data vstupu základního 
legislativního aktu v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu týkající se přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
uplynutím tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 44 
odst. 4 a čl. 50a odst. 4 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
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přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm uveden. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Před přijetím aktu v přenesené pravomoci 
Komise vede konzultace s odborníky 
jmenovanými jednotlivými členskými státy 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů.

Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, oznámí jej současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 44 odst. 4 a čl. 50a odst. 4 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitku ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o [dva měsíce].
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