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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V digitálnom veku je kybernetická bezpečnosť zásadná pre hospodársku 
konkurencieschopnosť a bezpečnosť Európskej únie a integritu našich slobodných 
a demokratických spoločenstiev a procesov, ktoré sú ich oporou. Zaručenie vysokej úrovne 
kybernetickej odolnosti v celej EÚ má prvoradý význam pre dosiahnutie dôvery spotrebiteľov 
v jednotný digitálny trh a pre ďalší rozvoj inovačnejšej a konkurencieschopnejšej Európy.

Počítačové hrozby a celosvetové kybernetické útoky, ako napríklad Wannacry 
a Meltdown, nepochybne predstavujú čím ďalej závažnejší problém v našej čoraz viac 
digitalizovanej spoločnosti. Podľa prieskumu Eurobarometra zverejneného v júli 2017 až 87 % 
respondentov považovalo počítačovú kriminalitu „za veľký problém pre vnútornú bezpečnosť 
EÚ“ a väčšina z nich má „obavy, že by sa mohli stať obeťou rôznych foriem počítačovej 
kriminality“. Okrem toho od začiatku roku 2016 dochádza každý deň k vyše 4 000 útokom 
pomocou tzv. ransomwaru, čo predstavuje 300-percentné zvýšenie od roku 2015 a postihuje 
80 % spoločností v EÚ. Z týchto skutočností a zistení jasne vyplýva, že je potrebné, aby sa EÚ 
stala odolnejšou voči kybernetickým útokom, aby proti nim účinnejšie bojovala a aby sa zväčšil 
jej potenciál lepšie chrániť občanov, podniky a verejné inštitúcie EÚ.

Európska komisia rok po nadobudnutí účinnosti smernice o kybernetickej bezpečnosti 
v širšom rámci stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ predložila nariadenie, ktorého cieľom je 
ešte viac zvýšiť kybernetickú odolnosť, odrádzanie od počítačovej kriminality a obranu EÚ. 
Komisia 13. septembra 2017 predstavila „akt o kybernetickej bezpečnosti“, ktorý sa opiera 
o dva piliere: 
1) trvalý a silnejší mandát pre Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť 
(ENISA), aby mohla pomáhať členským štátom účinne predchádzať kybernetickým útokom 
a reagovať na ne, a 2. vytvorenie rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti EÚ s cieľom 
zabezpečiť, aby produkty a služby IKT boli kyberneticky bezpečné.

Spravodajca vo všeobecnosti víta prístup, ktorý navrhuje Európska komisia, 
a uprednostňuje najmä zavedenie celoeurópskych systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť produktov a služieb informačných 
a komunikačných technológií a predchádzať nákladnej fragmentácii jednotného trhu v tejto 
kľúčovej oblasti. Hoci spočiatku by malo ísť o dobrovoľný nástroj, spravodajca dúfa, že rámec 
EÚ pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti a súvisiace postupy sa stanú potrebným 
nástrojom na podporu dôvery našich občanov a používateľov v produkty a služby, ktoré sú 
v obehu na jednotnom trhu, a na zvýšenie ich bezpečnosti. 

Vlastne je takisto presvedčený, že by sa malo vyjasniť a zlepšiť niekoľko bodov návrhu: 
 V prvom rade zvýšenie účasti príslušných zainteresovaných strán v rozličných 

fázach systému správy na príprave kandidátskych systémov certifikácie agentúrou 
ENISA: podľa spravodajcu je nevyhnutné oficiálne zapojiť najdôležitejšie 
zainteresované strany, napríklad priemyselné odvetvia IKT, organizácie spotrebiteľov, 
MSP, normalizačné organizácie EÚ a odvetvové agentúry EÚ atď., a dať im možnosť 
navrhnúť nové kandidátske systémy, radiť agentúre ENISA na základe svojich 
odborných znalostí alebo spolupracovať s agentúrou ENISA na príprave kandidátskeho 
systému. 

 Po druhé, je potrebné posilniť koordinačnú úlohu európskej skupiny pre certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti (zloženej z vnútroštátnych orgánov s podporou Komisie 
a agentúry ENISA) s dodatočnými úlohami poskytovať strategické usmernenia 
a vypracovať pracovný program v súvislosti so spoločnými postupmi v oblasti 
certifikácie, ktoré sa majú uskutočniť na úrovni Únie, ako aj vytvoriť a pravidelne 
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aktualizovať prioritný zoznam produktov a služieb IKT, pri ktorých skupina 
považuje európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti za potrebný.

 Spravodajca je hlboko presvedčený, že by sme sa mali vyhnúť postupu „nakupovania“ 
certifikácií, ako sa stalo už v iných sektoroch. Značne by sa mali posilniť ustanovenia 
týkajúce sa monitorovania a dohľadu agentúry ENISA a vnútroštátnych orgánov 
dohľadu nad certifikáciou, aby sa zaručilo, že európsky certifikát vydaný v členskom 
štáte bude spĺňať rovnaké štandardy a požiadavky ako certifikát vydaný v inom 
členskom štáte. Navrhuje preto:

1) posilniť právomoci agentúry ENISA v oblasti dohľadu: spoločne so skupinou 
pre certifikáciu by agentúra ENISA mala posudzovať postupy, ktoré zaviedli 
orgány zodpovedné za vydávanie certifikátov EÚ;
2) aby vnútroštátne orgány dohľadu nad certifikáciou pravidelne posudzovali 
(aspoň každé dva roky) certifikáty EÚ, ktoré vydali orgány posudzovania zhody; 
3) aby sa zaviedli spoločné záväzné kritériá, ktoré vymedzí skupina, na určenie 
miery, rozsahu a periodicity, s akými by vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou mali vykonávať posúdenia uvedené v bode 2. 

 Spravodajca je presvedčený, že by sa mala zaviesť povinná značka dôveryhodnosti 
EÚ pre certifikované produkty a služby IKT, ktoré sú určené pre koncových 
používateľov. Táto značka by mohla pomôcť zvýšiť informovanosť o kybernetickej 
bezpečnosti a poskytnúť konkurenčnú výhodu spoločnostiam s dobrými kyberneticko-
bezpečnostnými prvkami

 Spravodajca súhlasí s jednotným a harmonizovaným prístupom, ktorý prijala Komisia, 
je však presvedčený, že by tento prístup mal byť pružnejší a prispôsobivejší voči 
osobitným vlastnostiam a zraniteľnostiam každého produktu alebo služby – nemalo by 
ísť o univerzálny prístup. Spravodajca je preto presvedčený, že stupne dôveryhodnosti
by sa mali premenovať a mali by sa používať aj vzhľadom na plánované použitie 
produktov a služieb IKT. Podobne by sa podľa jednotlivých systémov malo vymedziť 
aj trvanie platnosti certifikátu.

 Každý systém certifikácie by sa mal navrhnúť tak, aby stimuloval a povzbudzoval 
všetky subjekty zapojené v príslušnom sektore v tom, aby vytvorili a prijali 
bezpečnostné normy, technické normy a zásady bezpečnosti a ochrany súkromia už 
v štádiu návrhu, a to vo všetkých štádiách životného cyklu produktu alebo služby. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Siete, informačné systémy a 
telekomunikačné siete a služby sú pre našu 
spoločnosť kľúčové a stali sa oporným 
pilierom hospodárskeho rastu. Na 
informačných a komunikačných 
technológiách sú založené komplexné 
systémy, ktoré podporujú spoločenské 
činnosti, udržujú chod kľúčových odvetví 
hospodárstva ako zdravotníctvo, 
energetika, financie či doprava, a najmä 
podporujú fungovanie vnútorného trhu.

(1) Siete, informačné systémy a 
telekomunikačné siete a služby sú pre našu 
spoločnosť kľúčové a stali sa oporným 
pilierom hospodárskeho rastu. Na 
informačných a komunikačných 
technológiách (ďalej len „IKT“) sú 
založené komplexné systémy, ktoré 
podporujú bežné spoločenské činnosti, 
udržujú chod kľúčových odvetví 
hospodárstva ako zdravotníctvo, 
energetika, financie či doprava, a najmä 
podporujú fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Občania, firmy i verejné orgány v 
Únii dnes využívajú siete a informačné 
systémy na každom kroku. Digitalizácia a 
prepojenie sa stávajú samozrejmosťou pre 
čoraz viac produktov a služieb, pričom sa 
očakáva, že s nástupom internetu vecí 
(IoT) prídu na trh EÚ v najbližšom 
desaťročí milióny, ak nie miliardy 
prepojených digitálnych zariadení. Na 
internet je pripojených čoraz viac 
zariadení, no ich bezpečnosť a odolnosť 
nie je vo fáze navrhovania dostatočne 
zohľadnená, čo vedie k nedostatočnej 
kybernetickej bezpečnosti. Keďže 
certifikácia sa v tomto kontexte využíva 
obmedzene, organizácie a jednotliví 

(2) Občania, firmy i verejné orgány v 
Únii dnes využívajú siete a informačné 
systémy na každom kroku. Digitalizácia a 
prepojenie sa stávajú samozrejmosťou pre 
čoraz viac produktov a služieb, pričom sa 
očakáva, že s nástupom internetu vecí 
(IoT) prídu na trh EÚ v najbližšom 
desaťročí milióny, ak nie miliardy 
prepojených digitálnych zariadení. Na 
internet je pripojených čoraz viac 
zariadení, no ich bezpečnosť a odolnosť 
nie je vo fáze navrhovania dostatočne 
zohľadnená, čo vedie k nedostatočnej 
kybernetickej bezpečnosti. Keďže 
certifikácia sa v tomto kontexte využíva 
obmedzene, organizácie a jednotliví 
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používatelia nie sú dostatočne informovaní 
o prvkoch kybernetickej bezpečnosti 
produktov a služieb IKT, čo znižuje dôveru 
v digitálne riešenia.

používatelia nie sú dostatočne informovaní 
o prvkoch kybernetickej bezpečnosti 
produktov a služieb IKT, čo znižuje dôveru 
v digitálne riešenia, ktorá je nevyhnutná 
pre zavedenie jednotného digitálneho 
trhu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Rastúca miera digitalizácie a 
prepojenia zvyšuje kyberneticko-
bezpečnostné riziká, takže spoločnosť ako 
taká je zraniteľnejšia voči kybernetickým 
hrozbám a prehlbuje sa nebezpečenstvo pre 
jednotlivcov vrátane zraniteľných skupín 
ako deti. V záujme zmiernenia rizík pre 
spoločnosť treba prijať všetky potrebné 
kroky na zvýšenie kybernetickej 
bezpečnosti v EÚ, aby boli siete a 
informačné systémy, telekomunikačné 
siete, digitálne produkty, služby a 
zariadenia, ktoré využívajú občania, 
verejné správy i podniky – od MSP až po 
prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry –
lepšie chránené pred kybernetickými 
hrozbami.

(3) Rastúca miera digitalizácie a 
prepojenia výrazne zvyšuje kyberneticko-
bezpečnostné riziká, takže spoločnosť ako 
taká je zraniteľnejšia voči kybernetickým 
hrozbám a prehlbuje sa nebezpečenstvo pre 
jednotlivcov vrátane zraniteľných skupín 
ako deti. Transformačnú moc umelej 
inteligencie a strojového učenia využije 
spoločnosť ako celok, ale aj kybernetickí 
zločinci. V záujme zmiernenia týchto rizík 
pre spoločnosť treba prijať všetky potrebné 
kroky na zvýšenie bezpečnosti proti 
kybernetickým útokom v EÚ, aby boli 
siete a informačné systémy, 
telekomunikačné siete, digitálne produkty, 
služby a zariadenia, ktoré využívajú 
občania, verejné správy i podniky – od 
MSP až po prevádzkovateľov kritickej 
infraštruktúry – lepšie chránené pred 
kybernetickými hrozbami.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Kybernetické útoky sú na vzostupe, 
takže potrebujeme lepšie brániť prepojené 
hospodárstvo a spoločnosť, ktoré sú voči 
kybernetickým hrozbám a útokom 
zraniteľnejšie. Zatiaľ čo kybernetické 

(4) Kybernetické útoky sú na vzostupe, 
takže prepojené hospodárstvo a 
spoločnosť, ktoré sú voči kybernetickým 
hrozbám a útokom zraniteľnejšie, si 
vyžadujú silnejšiu a bezpečnejšiu obranu. 
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útoky sú často cezhraničné, politická 
reakcia orgánov zodpovedných za 
kybernetickú bezpečnosť a orgánov 
presadzovania práva prebieha prevažne na 
vnútroštátnej úrovni. Rozsiahle 
kybernetické incidenty by mohli narušiť 
poskytovanie základných služieb v celej 
EÚ. Táto situácia si vyžaduje účinnú 
reakciu a krízové riadenie na úrovni EÚ 
vychádzajúce z osobitných politík a 
všeobecnejších nástrojov pre európsku 
solidaritu a vzájomnú pomoc. Okrem toho 
je pre tvorcov politík, priemysel a 
používateľov dôležité pravidelné 
posudzovanie stavu kybernetickej 
bezpečnosti a odolnosti v Únii založené na 
spoľahlivých údajoch Únie, ako aj 
systematická predpoveď budúceho vývoja, 
výziev a hrozieb, a to tak na úrovni Únie, 
ako aj celosvetovo.

Zatiaľ čo kybernetické útoky sú často 
cezhraničné, politická reakcia orgánov 
zodpovedných za kybernetickú bezpečnosť 
a orgánov presadzovania práva prebieha 
prevažne na vnútroštátnej úrovni. 
Rozsiahle kybernetické incidenty by mohli 
narušiť poskytovanie základných služieb v 
celej EÚ. Táto situácia si vyžaduje účinnú 
reakciu a krízové riadenie na úrovni EÚ 
vychádzajúce z osobitných politík a 
všeobecnejších nástrojov pre európsku 
solidaritu a vzájomnú pomoc. Okrem toho 
je pre tvorcov politík, priemysel a 
používateľov dôležité pravidelné 
posudzovanie stavu kybernetickej 
bezpečnosti a odolnosti v Únii založené na 
spoľahlivých údajoch Únie, ako aj 
systematická predpoveď budúceho vývoja, 
výziev a hrozieb, a to tak na úrovni Únie, 
ako aj celosvetovo.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Keďže výzvy, ktorým Únia v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti čelí, sa 
stupňujú, je potrebný komplexný súbor 
opatrení, ktoré nadviažu na predošlé kroky 
Únie a zaistia synergiu cieľov. Zahŕňa to 
potrebu ďalej posilniť spôsobilosti a 
pripravenosť členských štátov i podnikov, 
ako aj zlepšiť spoluprácu a koordináciu 
medzi členskými štátmi a inštitúciami, 
agentúrami a orgánmi EÚ. Okrem toho 
keďže kybernetické hrozby nepoznajú 
hranice, treba posilniť spôsobilosť na 
úrovni Únie, aby mohla doplniť opatrenia 
členských štátov, najmä pri rozsiahlych 
cezhraničných kybernetických incidentoch 
a krízach. Viac treba urobiť aj v otázke 
informovanosti občanov a podnikov o 
otázkach kybernetickej bezpečnosti. 
Transparentné informácie o úrovni 
bezpečnosti produktov a služieb IKT by 

(5) Keďže výzvy, ktorým Únia v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti čelí, sa 
stupňujú, je potrebný komplexný súbor 
opatrení, ktoré nadviažu na predošlé kroky 
Únie a zaistia synergiu cieľov. Zahŕňa to 
potrebu ďalej posilniť spôsobilosti a 
pripravenosť členských štátov i podnikov, 
ako aj zlepšiť spoluprácu a koordináciu 
medzi členskými štátmi a inštitúciami, 
agentúrami a orgánmi EÚ. Okrem toho 
keďže kybernetické hrozby nepoznajú 
hranice, treba posilniť spôsobilosť na 
úrovni Únie, aby mohla doplniť opatrenia 
členských štátov, najmä pri rozsiahlych 
cezhraničných kybernetických incidentoch 
a krízach. Viac treba urobiť aj v otázke 
informovanosti občanov a podnikov o 
otázkach kybernetickej bezpečnosti. 
Vzhľadom na to, že kybernetické 
incidenty narúšajú dôveru 
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navyše mohli posilniť celkovú dôveru v 
digitálny jednotný trh. Tento cieľ môže 
uľahčiť celoúnijná certifikácia, ktorá 
poskytne spoločné kyberneticko-
bezpečnostné požiadavky a kritériá 
hodnotenia naprieč vnútroštátnymi trhmi a 
odvetviami.

k poskytovateľom digitálnych služieb 
a v samotný jednotný digitálny trh, a to 
najmä medzi spotrebiteľmi, by sa navyše 
mala posilniť dôvera prostredníctvom 
transparentných informácií o úrovni 
bezpečnosti produktov a služieb IKT. 
Tento cieľ môže uľahčiť štandardizovaná 
celoúnijová certifikácia vychádzajúca 
z európskych alebo medzinárodných 
noriem, ktorá poskytne spoločné 
kyberneticko-bezpečnostné požiadavky a 
kritériá hodnotenia naprieč vnútroštátnymi 
trhmi a odvetviami. Okrem celoúnijovej 
certifikácie existuje škála dobrovoľných 
opatrení, ktoré by mal prijať samotný 
súkromný sektor na posilnenie dôvery 
v bezpečnosť produktov a služieb IKT, 
a to najmä vzhľadom na čoraz väčšiu 
dostupnosť zariadení internetu vecí. 
Napríklad by sa mali účinnejšie využívať 
šifrovacie a iné technológie, ako 
aj technológie na predchádzanie 
úspešným kybernetickým útokom ako je 
technológia blockchainu, a to s cieľom 
zvýšiť bezpečnosť údajov a komunikácie 
koncových používateľov a celkovú 
bezpečnosť sietí a informačných systémov 
v Únii.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Certifikácia a iné formy 
posudzovania zhody procesov, produktov 
a služieb IKT síce zohráva dôležitú úlohu, 
zlepšenie kybernetickej bezpečnosti si 
vyžaduje mnohostranný prístup 
zahŕňajúci ľudí, procesy a technológie. 
EÚ by mala aj naďalej rázne zdôrazňovať 
a podporovať ďalšie úsilie vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy a rozvoja 
zručností v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti; zvyšovania informovanosti 
na úrovni exekutívy a riadiacich orgánov 
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spoločností; presadzovania dobrovoľnej 
výmeny informácií o kybernetických 
hrozbách; a posunu EÚ z reaktívneho 
k proaktívnemu prístupu k reagovaniu na 
hrozby zdôrazňovaním predchádzania 
úspešným kybernetickým útokom.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Únia už prijala dôležité kroky na 
zaistenie kybernetickej bezpečnosti a 
zvýšenie dôvery v digitálne technológie. V 
roku 2013 bola prijatá stratégia 
kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorá má 
viesť politickú reakciu Únie na 
kybernetické hrozby a riziká. V snahe 
lepšie chrániť Európanov v online svete 
prijala Únia v roku 2016 prvý legislatívny 
akt v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a 
to smernicu (EÚ) 2016/1148 o opatreniach 
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v Únii (tzv. smernica NIS). V smernici NIS 
sa stanovujú požiadavky na vnútroštátne 
spôsobilosti v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, zriaďujú sa prvé mechanizmy 
na posilnenie strategickej a operačnej 
spolupráce členských štátov a zavádzajú sa 
povinnosti prijímať bezpečnostné opatrenia 
a oznamovať incidenty v odvetviach, ktoré 
sú pre hospodárstvo a spoločnosť kľúčové 
(ako energetika, doprava, voda, 
bankovníctvo, infraštruktúry finančných 
trhov, zdravotníctvo, digitálna 
infraštruktúra), ako aj v prípade kľúčových 
poskytovateľov digitálnych služieb 
(vyhľadávače, služby cloud computingu a
online trhoviská). Agentúre ENISA bola 
zverená kľúčová rola podpory vykonávania 
smernice NIS. Účinný boj proti počítačovej 
kriminalite je navyše dôležitou prioritou 
Európskeho programu v oblasti 
bezpečnosti a prispieva k celkovému cieľu 

(7) Únia už prijala dôležité kroky na 
zaistenie kybernetickej bezpečnosti a 
zvýšenie dôvery v digitálne technológie. V 
roku 2013 bola prijatá stratégia 
kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorá má 
viesť politickú reakciu Únie na 
kybernetické hrozby a riziká. V snahe 
lepšie chrániť Európanov v online svete 
prijala Únia v roku 2016 prvý legislatívny 
akt v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a 
to smernicu (EÚ) 2016/1148 o opatreniach 
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v Únii (tzv. smernica NIS). V smernici 
NIS, ktorej úspešnosť veľmi závisí od 
účinného vykonávania členskými štátmi,
sa stanovujú požiadavky na vnútroštátne 
spôsobilosti v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, zriaďujú sa prvé mechanizmy 
na posilnenie strategickej a operačnej 
spolupráce členských štátov a zavádzajú sa 
povinnosti prijímať bezpečnostné opatrenia 
a oznamovať incidenty v odvetviach, ktoré 
sú pre hospodárstvo a spoločnosť kľúčové 
(ako energetika, doprava, voda, 
bankovníctvo, infraštruktúry finančných 
trhov, zdravotníctvo, digitálna 
infraštruktúra), ako aj v prípade kľúčových 
poskytovateľov digitálnych služieb 
(vyhľadávače, služby cloud computingu 
a online trhoviská). Agentúre ENISA bola 
zverená kľúčová rola podpory vykonávania 
smernice NIS. Účinný boj proti počítačovej 
kriminalite je navyše dôležitou prioritou 
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vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti. Európskeho programu v oblasti 
bezpečnosti a prispieva k celkovému cieľu 
vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže Únia čelí narastajúcim 
kyberneticko-bezpečnostným výzvam, mal 
by sa zvýšiť objem finančných a ľudských 
zdrojov pridelených agentúre, aby sa 
odzrkadlilo jej posilnené poslanie a úlohy a 
jej rozhodujúce postavenie v ekosystéme 
organizácií brániacich európsky digitálny 
ekosystém.

(11) Keďže Únia čelí narastajúcim 
kyberneticko-bezpečnostným hrozbám a 
výzvam, mal by sa zvýšiť objem 
finančných a ľudských zdrojov pridelených 
agentúre, aby sa odzrkadlilo jej posilnené 
poslanie a úlohy a jej rozhodujúce 
postavenie v ekosystéme organizácií 
brániacich európsky digitálny ekosystém.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Agentúra by mala prispievať k 
zvyšovaniu verejného povedomia o 
rizikách spojených s kybernetickou 
bezpečnosťou a odporúčať jednotlivým 
používateľom – občanom i organizáciám 
osvedčené postupy. Agentúra by mala 
prispievať k propagácii osvedčených 
postupov a riešení u jednotlivcov a 
organizácii aj zberom a analýzou verejne 
dostupných informácií o závažných 
incidentoch a vypracúvaním správ s 
cieľom poskytnúť podnikom a občanom 
usmernenia a zvýšiť celkovú pripravenosť 
a odolnosť. Agentúra by navyše mala v
spolupráci s členskými štátmi a
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 
Únie organizovať pravidelné osvetové a
vzdelávacie kampane pre verejnosť, ktoré 
sú určené koncovým používateľom a
zameriavajú sa na propagáciu 

(28) Agentúra by mala prispievať k 
zvyšovaniu verejného povedomia o 
rizikách spojených s kybernetickou 
bezpečnosťou a odporúčať jednotlivým 
používateľom – občanom i organizáciám 
osvedčené postupy. Agentúra by mala 
prispievať aj k propagácii osvedčených 
postupov a riešení v oblasti kybernetickej 
hygieny, t. j. jednoduchých bežných 
opatrení, ktoré môžu jednotlivci a 
organizácie vykonávať na 
minimalizovanie rizika, ktoré predstavujú 
kybernetické hrozby, a to napríklad 
multifaktorová autentifikácia, aplikovanie 
záplat, šifrovanie a riadenie prístupu. 
Agentúra by tak mala robiť zberom a 
analýzou verejne dostupných informácií o 
závažných incidentoch a vypracúvaním a 
zverejňovaním správ a usmernení s 
cieľom poskytnúť podnikom a občanom 
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bezpečnejšieho správania jednotlivcov na 
internete a zvyšovanie povedomia o
potenciálnych hrozbách v kybernetickom 
priestore vrátane počítačovej kriminality, 
ako sú phishingové útoky, botnety, 
finančné a bankové podvody; zároveň by 
mala poskytovať základné rady v oblasti 
autentifikácie a ochrany údajov. Agentúra 
by mala mať kľúčovú rolu pri urýchlenom 
zvyšovaní povedomia koncových 
používateľov o bezpečnosti zariadení.

usmernenia a zvýšiť celkovú pripravenosť 
a odolnosť. Agentúra by navyše mala 
v spolupráci s členskými štátmi 
a inštitúciami, orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie organizovať pravidelné 
osvetové a vzdelávacie kampane pre 
verejnosť, ktoré sú určené koncovým 
používateľom a zameriavajú sa na 
propagáciu bezpečnejšieho správania 
jednotlivcov na internete a zvyšovanie 
povedomia o opatreniach, ktoré možno 
prijať na ochranu pred potenciálnymi 
hrozbami v kybernetickom priestore 
vrátane počítačovej kriminality, ako sú 
phishingové útoky, ransomvérové útoky, 
tzv. hijacking, botnety, finančné a bankové 
podvody; zároveň by mala poskytovať rady 
v oblasti základnej multifaktorovej 
autentifikácie, aplikovania záplat, 
šifrovania, zásad riadenia prístupu,
ochrany údajov a ďalších technológií 
zvyšujúcich bezpečnosť a ochranu 
súkromia a anonymizačných nástrojov. 
Agentúra by mala mať kľúčovú rolu pri 
urýchlenom zvyšovaní povedomia 
koncových používateľov o bezpečnosti 
zariadení a bezpečnom používaní služieb, 
pri podpore bezpečnosti už v štádiu 
návrhu na úrovni Únie, ktorá má zásadný 
význam z hľadiska zlepšenia bezpečnosti 
prepojených zariadení, najmä v prípade 
zraniteľných koncových používateľov 
vrátane detí, a ochrana súkromia už v 
štádiu návrhu. Agentúra by mala nabádať 
všetkých koncových používateľov k tomu, 
aby podnikli vhodné kroky v oblasti 
prevencie a minimalizácie vplyvu 
incidentov s vplyvom na bezpečnosť ich 
sietí a informačných systémov. Mali by sa 
vytvoriť partnerstvá s akademickými 
inštitúciami, ktoré majú výskumné 
iniciatívy v príslušných oblastiach 
kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35



PE616.831v02-00 12/65 AD\1153124SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Agentúra by mala podnecovať 
členské štáty a poskytovateľov služieb k 
sprísňovaniu svojich všeobecných 
bezpečnostných noriem tak, aby všetci 
používatelia internetu mohli podniknúť 
potrebné kroky na zaistenie svojej osobnej 
kybernetickej bezpečnosti. Najmä 
poskytovatelia služieb a výrobcovia 
produktov by mali z trhu stiahnuť či 
prepracovať produkty a služby, ktoré 
kyberneticko-bezpečnostným normám 
nevyhovujú. V spolupráci s príslušnými 
orgánmi môže agentúra ENISA šíriť 
informácie o úrovni kybernetickej 
bezpečnosti produktov a služieb 
ponúkaných na vnútornom trhu, varovať 
pred určitými poskytovateľmi a výrobcami 
a žiadať ich o zvýšenie bezpečnosti 
(vrátane kybernetickej) svojich produktov 
a služieb.

(35) Agentúra by mala podnecovať 
členské štáty a poskytovateľov služieb k 
sprísňovaniu svojich všeobecných 
bezpečnostných noriem tak, aby všetci 
používatelia internetu mohli podniknúť 
potrebné kroky na zaistenie svojej osobnej 
kybernetickej bezpečnosti. Najmä 
poskytovatelia služieb a výrobcovia 
produktov by mali z trhu stiahnuť či 
prepracovať produkty a služby, ktoré 
kyberneticko-bezpečnostným normám 
nevyhovujú. V spolupráci s príslušnými 
orgánmi môže agentúra ENISA šíriť 
informácie o úrovni kybernetickej 
bezpečnosti produktov a služieb 
ponúkaných na vnútornom trhu, varovať 
pred určitými poskytovateľmi a výrobcami 
a žiadať ich o zvýšenie bezpečnosti 
(vrátane kybernetickej) svojich produktov. 
Agentúra ENISA by mala tieto varovania 
zverejniť na internetovej stránke 
venovanej informáciám o systémoch 
certifikácie. Agentúra by mala vypracovať 
usmernenia o minimálnych 
bezpečnostných požiadavkách na 
zariadenia IT predávané v Únii alebo 
vyvážané z Únie. Tieto usmernenia by 
mohli požadovať, aby výrobcovia 
poskytovali písomné vyhlásenie 
potvrdzujúce, že zariadenie neobsahuje 
hardvérové, softvérové alebo firmvérové 
komponenty so žiadnymi známymi 
využiteľnými zraniteľnými miestami v 
oblasti bezpečnosti, ani nemenné alebo 
nešifrované heslo či prístupový kód, 
schopné prijímať dôveryhodné a riadne 
overené bezpečnostné aktualizácie, že 
predajcova reakcia na dotknuté 
zariadenie zahŕňa primeranú hierarchiu 
prostriedkov nápravy a že predajcovia 
informujú koncových používateľov o tom, 
kedy bezpečnostná podpora pre zariadenie 
skončí.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Normy predstavujú dobrovoľný, 
trhový nástroj, ktorým sa stanovujú 
technické požiadavky a usmernenia 
a ktorý je výsledkom otvoreného, 
transparentného a inkluzívneho procesu. 
Používaním noriem sa uľahčuje súlad 
tovaru a služieb s právom Únie 
a podporujú sa európske politiky v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 
o európskej normalizácii. Agentúra by 
mala pravidelne viesť konzultácie 
s európskymi normalizačnými 
organizáciami a spolupracovať s nimi, 
najmä pri príprave európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Agentúra by mala mať stálu 
skupinu zainteresovaných strán ako 
poradný orgán s cieľom zabezpečiť 
pravidelný dialóg so súkromným sektorom, 
organizáciami spotrebiteľov a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami. 
Stála skupina zainteresovaných strán 
zriadená správnou radou na návrh 
výkonného riaditeľa by sa mala zameriavať 
na otázky dôležité pre zainteresované 
strany a upriamiť na ne pozornosť 
agentúry. Zloženie stálej skupiny 
zainteresovaných strán a úlohy zverené 
tejto skupine, z ktorou treba konzultovať 
najmä návrh pracovného programu, by 
mali zabezpečiť dostatočné zastúpenie 
zainteresovaných strán na práci agentúry.

(44) Agentúra by mala mať stálu 
skupinu zainteresovaných strán ako 
poradný orgán s cieľom zabezpečiť 
pravidelný dialóg so súkromným sektorom,
organizáciami spotrebiteľov, akademickou 
sférou a inými príslušnými 
zainteresovanými stranami. Stála skupina 
zainteresovaných strán zriadená správnou 
radou na návrh výkonného riaditeľa by sa 
mala zameriavať na otázky dôležité pre 
zainteresované strany a upriamiť na ne 
pozornosť agentúry. S cieľom zabezpečiť 
riadne zapojenie zainteresovaných strán 
do rámca certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti by stála skupina 
zainteresovaných strán mala poskytovať 
aj rady týkajúce sa toho, ktoré produkty 
a služby IKT by sa mali zahrnúť do 
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budúcich európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
a mala by Komisii navrhovať, aby 
požiadala agentúru o vypracovanie 
kandidátskych systémov pre tieto produkty 
a služby IKT, a to buď z vlastného 
podnetu alebo po predložení návrhu od 
príslušných zainteresovaných strán.
Zloženie stálej skupiny zainteresovaných 
strán a úlohy zverené tejto skupine, z 
ktorou treba konzultovať najmä návrh 
pracovného programu, by mali zabezpečiť 
efektívne a spravodlivé zastúpenie 
zainteresovaných strán na práci agentúry.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť agentúry a umožniť jej plniť 
ďalšie a nové úlohy vrátane 
nepredvídaných núdzových úloh by sa mal 
agentúre poskytnúť dostatočný a nezávislý 
rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú 
predovšetkým z príspevku Únie a 
príspevkov tretích krajín, ktoré sa 
podieľajú na práci agentúry. Väčšina 
zamestnancov agentúry by mala byť 
priamo zapojená do operačného plnenia 
mandátu agentúry. Hostiteľský členský štát 
alebo akýkoľvek iný členský štát by mali 
mať možnosť dobrovoľne prispievať do 
príjmov agentúry. Rozpočtový postup Únie 
by sa mal naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o 
všetky dotácie započítateľné do 
všeobecného rozpočtu Únie. Okrem toho 
by Dvor audítorov mal vykonať audit účtov 
agentúry v záujme transparentnosti a
zodpovednosti.

(46) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť agentúry a umožniť jej plniť 
ďalšie a nové úlohy vrátane 
nepredvídaných núdzových úloh by sa mal 
agentúre poskytnúť dostatočný a nezávislý 
rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú 
predovšetkým z príspevku Únie a 
príspevkov tretích krajín, ktoré sa 
podieľajú na práci agentúry. Väčšina 
zamestnancov agentúry by mala byť 
priamo zapojená do operačného plnenia 
mandátu agentúry. Hostiteľský členský štát 
alebo akýkoľvek iný členský štát by mali 
mať možnosť dobrovoľne prispievať do 
príjmov agentúry. Rozpočtový postup Únie 
by sa mal naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o 
všetky dotácie započítateľné do 
všeobecného rozpočtu Únie. Okrem toho 
by Dvor audítorov mal vykonať audit účtov 
agentúry v záujme transparentnosti, 
zodpovednosti, efektivity a účelného 
vynakladania prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Posudzovanie zhody je proces, 
ktorým sa preukazuje splnenie stanovených 
požiadaviek na určitý produkt, proces, 
službu, systém, osobu alebo orgán. Na 
účely tohto nariadenia by sa certifikácia 
mala považovať za istý typ posudzovania 
zhody kyberneticko-bezpečnostných 
prvkov produktu, procesu, služby, systému
alebo ich kombinácie („produkty a služby 
IKT“) treťou stranou inou ako výrobca či 
poskytovateľ služby. Certifikácia sama 
osebe nemôže zaručiť, že certifikované 
produkty a služby IKT sú kyberneticky 
bezpečné. Ide skôr o postup a technickú 
metodiku na potvrdenie toho, že produkty a 
služby IKT boli preskúšané a spĺňajú určité 
kyberneticko-bezpečnostné požiadavky 
stanovené inde, napríklad v technických 
normách.

(47) Posudzovanie zhody je proces, 
ktorým sa preukazuje splnenie stanovených 
požiadaviek na určitý produkt, proces, 
službu, systém, osobu alebo orgán. Na 
účely tohto nariadenia by sa certifikácia 
mala považovať za istý typ posudzovania 
zhody kyberneticko-bezpečnostných 
prvkov a postupov obsiahnutých v 
produkte, procese, službe, systéme alebo 
ich kombinácie („produkty a služby IKT“) 
nezávislou treťou stranou alebo postupom 
vlastného vyhlásenia o zhode. Certifikácia 
sama osebe nemôže zaručiť, že 
certifikované produkty a služby IKT sú 
kyberneticky bezpečné, a koncový 
používateľ by o tom mal byť informovaný. 
Ide skôr o postup a technickú metodiku na 
potvrdenie toho, že produkty a služby IKT, 
ako aj podkladové procesy a systémy, boli 
preskúšané a spĺňajú určité kyberneticko-
bezpečnostné požiadavky stanovené inde, 
napríklad v technických normách.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Certifikácia kybernetickej 
bezpečnosti zohráva významnú úlohu pri 
posilňovaní dôvery v produkty a služby 
IKT, ako aj ich bezpečnosti. Digitálny 
jednotný trh, a najmä dátové hospodárstvo 
a internet vecí môžu prosperovať iba ak 
široká verejnosť verí, že takéto produkty a 
služby poskytujú určitú mieru 
dôveryhodnosti kybernetickej bezpečnosti. 
Prepojené a automatizované vozidlá, 
elektronické zdravotnícke pomôcky, 
automatické priemyselné riadiace systémy 
či inteligentné siete sú iba niektorými 

(48) Európska certifikácia
kybernetickej bezpečnosti zohráva zásadnú
úlohu pri posilňovaní dôvery v produkty a 
služby IKT, ako aj ich bezpečnosti. 
Digitálny jednotný trh, a najmä dátové 
hospodárstvo a internet vecí môžu 
prosperovať iba ak široká verejnosť verí, 
že takéto produkty a služby poskytujú 
vysokú mieru dôveryhodnosti 
kybernetickej bezpečnosti. Prepojené a 
automatizované vozidlá, elektronické 
zdravotnícke pomôcky, automatické 
priemyselné riadiace systémy či 
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príkladmi odvetví, kde už sa certifikácia 
bežne využíva alebo sa začne využívať v 
blízkej budúcnosti. Smernica NIS pokrýva 
aj odvetvia, kde je certifikácia 
kybernetickej bezpečnosti kľúčová.

inteligentné siete sú iba niektorými 
príkladmi odvetví, kde už sa certifikácia 
bežne využíva alebo sa začne využívať v 
blízkej budúcnosti. Smernica NIS pokrýva 
aj odvetvia, kde je certifikácia 
kybernetickej bezpečnosti kľúčová.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Certifikácia kybernetickej 
bezpečnosti produktov a služieb IKT sa 
dnes využíva iba obmedzene. Ak sa 
uplatňuje, je to zväčša na úrovni členských 
štátov alebo z iniciatívy odvetvia. V tomto 
kontexte certifikát vystavený niektorým 
orgánom kybernetickej bezpečnosti v 
zásade iné členské štáty neuznávajú. Môže 
sa teda stať, že spoločnosti musia svoje 
produkty a služby certifikovať v 
niekoľkých členských štátoch pôsobenia, 
napríklad ak sa chcú zapojiť do ich 
verejných obstarávaní. Okrem toho sa síce 
objavujú nové systémy, no nezdá sa, že by 
koherentne a holisticky pristupovali k 
horizontálnym otázkam kybernetickej 
bezpečnosti, ako je napríklad internet vecí. 
Existujúce systémy vykazujú výrazné 
nedostatky a rozdiely z hľadiska škály 
pokrytia produktov, úrovne 
dôveryhodnosti bezpečnosti, vecných 
kritérií a samotného využitia.

(50) Certifikácia kybernetickej 
bezpečnosti produktov a služieb IKT sa 
dnes využíva iba obmedzene. Ak sa 
uplatňuje, je to zväčša na úrovni členských 
štátov alebo z iniciatívy odvetvia. V tomto 
kontexte certifikát vystavený niektorým 
orgánom kybernetickej bezpečnosti v 
zásade iné členské štáty neuznávajú. Môže 
sa teda stať, že spoločnosti musia svoje 
produkty a služby certifikovať v 
niekoľkých členských štátoch pôsobenia, 
napríklad ak sa chcú zapojiť do ich 
postupov verejného obstarávania, čím sa 
im zvýšia náklady. Okrem toho sa síce 
objavujú nové systémy, no nezdá sa, že by 
koherentne a holisticky pristupovali k 
horizontálnym otázkam kybernetickej 
bezpečnosti, ako je napríklad internet vecí. 
Existujúce systémy vykazujú výrazné 
nedostatky a rozdiely z hľadiska škály 
pokrytia produktov, úrovne rizikovej 
dôveryhodnosti, vecných kritérií a 
samotného využitia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Z uvedených dôvodov treba zriadiť 
európsky rámec certifikácie kybernetickej 

(52) Z uvedených dôvodov treba 
uplatňovať spoločný prístup a zriadiť 
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bezpečnosti, v ktorom sa stanovia základné 
horizontálne požiadavky európskych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, ktoré sa majú vypracovať, a 
umožní sa uznávanie a uplatňovanie 
certifikátov produktov a služieb IKT vo 
všetkých členských štátoch. Tento 
európsky rámec by mal plniť dvojaký účel: 
na jednej strane by mal prispievať k 
posilneniu dôvery v produkty a služby IKT 
certifikované podľa takýchto systémov. Na 
druhej strane by mal predchádzať 
množeniu nekompatibilných či 
prekrývajúcich sa národných certifikácií 
kybernetickej bezpečnosti, čím sa znížia 
náklady podnikov pôsobiacich na 
digitálnom jednotnom trhu. Systémy by 
mali byť nediskriminačné a založené na 
medzinárodných a/alebo únijných 
normách, pokiaľ tieto nie sú neefektívne 
alebo nevhodné na plnenie legitímnych 
cieľov EÚ v tejto oblasti.

európsky rámec certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, v ktorom sa stanovia základné 
horizontálne požiadavky európskych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, ktoré sa majú vypracovať, a 
umožní sa uznávanie a uplatňovanie 
certifikátov produktov a služieb IKT vo 
všetkých členských štátoch. Pri tom je 
nevyhnutné stavať na súčasných 
vnútroštátnych a medzinárodných 
systémoch, ako aj na systémoch 
vzájomného uznávania, najmä na systéme 
SOG-IS, a umožniť plynulý prechod 
z existujúcich systémov na systémy 
v novom európskom rámci. Tento 
európsky rámec by mal plniť dvojaký účel: 
na jednej strane by mal prispievať k 
posilneniu dôvery v produkty a služby IKT 
certifikované podľa takýchto systémov. Na 
druhej strane by mal predchádzať 
množeniu nekompatibilných či 
prekrývajúcich sa národných certifikácií 
kybernetickej bezpečnosti, čím sa znížia 
náklady podnikov pôsobiacich na 
digitálnom jednotnom trhu. Ak európska 
certifikácia kybernetickej bezpečnosti 
nahradila vnútroštátny systém, certifikáty 
vydané v rámci európskeho systému by sa 
mali uznať za platné v prípadoch, keď sa 
vyžaduje certifikácia podľa 
vnútroštátneho systému. Systémy by sa
mali riadiť zásadou bezpečnosti už 
v štádiu návrhu a zásadami uvedenými 
v nariadení (EÚ) 2016/679. Mali by tiež
byť nediskriminačné a založené na 
medzinárodných a/alebo únijných 
normách, pokiaľ tieto nie sú neefektívne 
alebo nevhodné na plnenie legitímnych 
cieľov EÚ v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



PE616.831v02-00 18/65 AD\1153124SK.docx

SK

(52a) Tento európsky rámec certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti je nutné zaviesť 
homogénne vo všetkých členských 
štátoch, aby sa zabránilo vzniku praxe tzv. 
nakupovania certifikátov spôsobenej 
rozdielmi v nákladoch alebo úrovniach 
požiadaviek medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Účelom európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti by 
malo byť, aby produkty a služby IKT 
certifikované podľa príslušného systému 
spĺňali stanovené požiadavky. Medzi tieto 
požiadavky patrí schopnosť na určitom 
stupni dôveryhodnosti odolať konaniu, 
ktorého cieľom je ohroziť dostupnosť, 
pravosť, integritu a dôvernosť uložených, 
prenášaných alebo spracúvaných údajov 
alebo súvisiacich funkcií daných 
produktov, procesov, služieb a systémov v 
zmysle tohto nariadenia, či služieb, ktoré 
sa cez ne ponúkajú alebo sprístupňujú. V 
tomto nariadení nie je možné stanoviť 
podrobné kyberneticko-bezpečnostné 
požiadavky na všetky produkty a služby 
IKT. Produkty a služby IKT, ako aj 
súvisiace kyberneticko-bezpečnostné 
potreby sú také rozmanité, že je veľmi 
ťažké stanoviť všeobecné požiadavky na 
kybernetickú bezpečnosť, ktoré by sa dali 
uplatniť plošne. Treba preto prijať 
širokozáberový a všeobecný koncept 
kybernetickej bezpečnosti na účely 
certifikácie doplnený súborom 
špecifických kyberneticko-bezpečnostných 
cieľov, ktoré treba pri návrhu európskych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti zohľadniť. Spôsoby, ktorými 
sa tieto ciele pri konkrétnych produktoch a 
službách IKT dosiahnu, by sa potom mali 
podrobnejšie vymedziť na úrovni 

(55) Účelom európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti by 
malo byť prispievanie k vysokej úrovni 
ochrany koncových používateľov a 
európskej konkurencieschopnosti a 
posilnenie úrovne bezpečnosti v rámci 
jednotného digitálneho trhu a 
konkrétnejšie – zabezpečenie toho, aby 
produkty a služby IKT certifikované podľa 
príslušného systému spĺňali stanovené 
požiadavky. Medzi tieto požiadavky patrí 
schopnosť na určitom stupni 
dôveryhodnosti odolať konaniu, ktorého 
cieľom je ohroziť dostupnosť, pravosť, 
integritu a dôvernosť uložených, 
prenášaných alebo spracúvaných údajov 
alebo súvisiacich funkcií daných procesov, 
produktov, služieb a systémov v zmysle 
tohto nariadenia, či služieb, ktoré sa cez ne 
ponúkajú alebo sprístupňujú. V tomto 
nariadení nie je možné stanoviť podrobné 
kyberneticko-bezpečnostné požiadavky na 
všetky produkty a služby IKT. Produkty a 
služby IKT, ako aj súvisiace kyberneticko-
bezpečnostné potreby sú také rozmanité, že 
je veľmi ťažké stanoviť všeobecné 
požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, 
ktoré by sa dali uplatniť plošne. Treba 
preto prijať širokozáberový a všeobecný 
koncept kybernetickej bezpečnosti na účely 
certifikácie doplnený súborom 
špecifických kyberneticko-bezpečnostných 
cieľov, ktoré treba pri návrhu európskych 
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príslušného systému certifikácie, ktorý 
prijme Komisia – napríklad s odvolaním sa 
na normy alebo technické špecifikácie.

systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti zohľadniť. Spôsoby, ktorými 
sa tieto ciele pri konkrétnych produktoch a 
službách IKT dosiahnu, by sa potom mali 
podrobnejšie vymedziť na úrovni 
príslušného systému certifikácie, ktorý 
prijme Komisia – napríklad s odvolaním sa 
na normy alebo technické špecifikácie. 
Najdôležitejšie je, aby bol každý európsky 
systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti navrhnutý spôsobom, ktorým 
by sa stimulovali a podporovali všetky 
subjekty zapojené v príslušnom sektore 
v tom, aby vytvorili a prijali bezpečnostné 
normy, technické normy a zásady 
bezpečnosti už v štádiu návrhu, a to vo 
všetkých štádiách životného cyklu 
produktu alebo služby. Tam, kde systém 
certifikácie zahŕňa označenia alebo 
značky, je nutné načrtnúť podmienky, za 
ktorých možno takéto označenia alebo 
značky používať. Takáto značka, ktorá by 
mohla mať podobu digitálneho loga alebo 
kódu QR, by mohla uvádzať riziká 
súvisiace s prevádzkou a používaním 
produktov a služieb IKT a mala by byť 
jasná a ľahko zrozumiteľná pre 
koncového používateľa.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55a) Vo svetle inovačných trendov 
a čoraz väčšej dostupnosti a neustále sa 
zvyšujúceho počtu zariadení internetu 
vecí vo všetkých sektoroch spoločnosti je 
nutné venovať osobitnú pozornosť 
bezpečnosti všetkých, aj tých 
najjednoduchších IoT produktov. Preto, 
keďže certifikácia je kľúčovou metódou 
zvyšovania dôvery v trh a zvyšovania 
bezpečnosti a odolnosti, by sa mal 
v novom rámci EÚ na certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti klásť dôraz na 
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produkty a služby internetu vecí, aby boli 
pre spotrebiteľov a podniky menej 
zraniteľné a bezpečnejšie.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Komisia by mala byť 
splnomocnená požiadať agentúru ENISA 
o prípravu kandidátskych systémov pre 
konkrétne produkty alebo služby IKT.
Následne by Komisia mala byť 
splnomocnená na základe kandidátskeho 
systému navrhnutého agentúrou ENISA 
prijať európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti v podobe 
vykonávacích aktov. Zohľadňujúc 
všeobecný účel a bezpečnostné ciele 
identifikované v tomto nariadení, európske 
systémy certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti prijaté Komisiou by mali 
zahŕňať minimálny súbor prvkov, ktoré sa 
vzťahujú na danú problematiku, ako aj 
rozsah a fungovanie daného systému. 
Okrem iného by sem mal patriť rozsah a
predmet certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti vrátane kategórií pokrytých 
produktov a služieb IKT, podrobného 
vymedzenia kyberneticko-bezpečnostných 
požiadaviek (napríklad s odvolaním na 
normy alebo technické špecifikácie), 
konkrétne hodnotiace kritériá a metódy, 
ako aj cieľový stupeň dôveryhodnosti: 
základná, pokročilá a/alebo vysoká.

(56) ENISA by mala udržiavať 
špecializované webové sídlo s ľahko 
použiteľným online nástrojom uvádzajúce 
informácie o prijatých systémoch, 
kandidátskych systémoch a systémoch, 
ktoré požaduje Komisia. Zohľadňujúc 
všeobecný účel a bezpečnostné ciele 
identifikované v tomto nariadení, európske 
systémy certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti prijaté Komisiou by mali 
zahŕňať minimálny súbor prvkov, ktoré sa 
vzťahujú na danú problematiku, ako aj 
rozsah a fungovanie daného systému. 
Okrem iného by sem mal patriť rozsah 
a predmet certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti vrátane kategórií pokrytých 
produktov a služieb IKT, podrobného 
vymedzenia kyberneticko-bezpečnostných 
požiadaviek (napríklad s odvolaním na 
normy alebo technické špecifikácie), 
konkrétne hodnotiace kritériá a metódy 
spojené s prevádzkou a používaním 
produktu, procesu alebo služby IKT, ich 
inherentné riziko, ako aj cieľový stupeň 
dôveryhodnosti: funkčne bezpečné, t. j. 
stupne dôveryhodnosti, ktoré majú 
funkčnú mieru bezpečnosti, sú podstatne 
bezpečné, vysoko bezpečné, alebo každá 
ich kombinácia. V prípade týchto stupňov 
dôveryhodnosti by sa nemalo tvrdiť, že ide 
o absolútnu bezpečnosť, aby nedošlo 
k zavádzaniu koncového používateľa. 
Pozornosť by sa mala venovať aj celému 
životnému cyklu výrobku. S cieľom 
vyjasniť, voči akým rizikám by mali určitý 
navrhnutý produkt alebo služba byť 
schopné odolávať, by ENISA mala 
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koordinovať vypracovanie kontrolného 
zoznamu, v ktorom sa uvádzajú riziká, v 
prípade ktorých sa očakáva, že im budú 
proces, produkt alebo služba IKT čeliť, a 
to podľa určitej kategórii používateľov v 
konkrétnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56a) Komisia by mala byť 
splnomocnená požiadať agentúru ENISA 
o prípravu kandidátskych systémov pre 
konkrétne produkty alebo služby IKT. Na 
Komisiu by sa mala delegovať právomoc 
prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie akty týkajúce 
sa zriaďovania európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre 
produkty a služby IKT. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, 
a to aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Aby sa 
zaistilo rovnocenné zapojenie Európskeho 
parlamentu a Rady do prípravy 
delegovaných aktov, musia v prvom rade, 
dostávať všetky dokumenty súčasne 
s odborníkmi členských štátov a ich 
odborníci musia mať systematický prístup 
na schôdze skupín odborníkov Komisie, 
na ktorých sa rieši príprava delegovaných 
aktov. Pri prijímaní týchto delegovaných 
aktov by Komisia mala v prípade systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
produktov a služieb IKT vychádzať 
z relevantných kandidátskych systémov 
navrhnutých agentúrou ENISA. V záujme 
podpory dôvery v rámec certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti a jeho 
predvídateľnosti, ako aj v záujme 
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zvyšovania informovanosti občanov o 
tomto rámci.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56b) Medzi metódami hodnotenia 
a postupmi posudzovania súvisiacimi 
s každým európskym systémom 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti by 
sa na úrovni Únie malo podporovať etické 
hackovanie, ktorého zámerom je 
lokalizovať slabé a zraniteľné miesta 
zariadení a informačných systémov 
očakávaním zamýšľaných krokov 
a zručností hackerov so zlými úmyslami.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Po prijatí určitého európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti by mali výrobcovia produktov 
alebo poskytovatelia služieb IKT môcť 
požiadať o certifikáciu svojich produktov 
alebo služieb ktorýmkoľvek orgánom 
posudzovania zhody, ktorý si zvolia. 
Orgány posudzovania zhody by mal 
akreditovať akreditačný orgán, ak spĺňajú 
určité požiadavky stanovené v tomto 
nariadení. Akreditácia by sa mala vydávať 
najviac na päť rokov, pričom ju možno 
obnoviť za rovnakých podmienok, pokiaľ 
orgán posudzovania zhody spĺňa 
požiadavky. Akreditačné orgány by mali 
orgánu posudzovania zhody akreditáciu 
odňať, ak nie sú alebo prestanú byť splnené 
akreditačné podmienky, alebo ak kroky 
daného orgánu posudzovania zhody 

(58) Po prijatí určitého európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti by mali výrobcovia produktov 
alebo poskytovatelia služieb IKT môcť 
požiadať o certifikáciu svojich procesov, 
produktov alebo služieb ktorýmkoľvek 
orgánom posudzovania zhody, ktorý si 
zvolia, alebo sami vyhlásiť, že ich 
produkty alebo služby sú v súlade s 
príslušným európskym systémom 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti. 
Orgány posudzovania zhody by mal 
akreditovať akreditačný orgán, ak spĺňajú 
určité požiadavky stanovené v tomto 
nariadení. Akreditácia by sa mala vydávať 
najviac na päť rokov, pričom ju možno 
obnoviť za rovnakých podmienok, pokiaľ 
orgán posudzovania zhody spĺňa 
požiadavky. Akreditačné orgány by mali 
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porušujú toto nariadenie. orgánu posudzovania zhody akreditáciu 
odňať, ak nie sú alebo prestanú byť splnené 
akreditačné podmienky, alebo ak kroky 
daného orgánu posudzovania zhody 
porušujú toto nariadenie. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa akreditácia vykonávala 
jednotne v celej Európskej únii, na 
vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou by sa malo vzťahovať 
partnerské preskúmanie postupov 
kontroly zhody produktov, ktoré sú 
predmetom certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Od všetkých členských štátov treba 
žiadať určenie jedného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu nad certifikáciou 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý bude 
dohliadať na súlad orgánov posudzovania 
zhody so sídlom na ich území a nimi 
vydaných certifikátov s požiadavkami 
tohto nariadenia a príslušných systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti. 
Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou by mali vybavovať sťažnosti 
fyzických alebo právnických osôb v 
súvislosti s certifikátmi, ktoré vydali 
orgány posudzovania zhody so sídlom na 
ich území, primerane prešetriť predmet 
danej sťažnosti a sťažovateľa v primeranej 
lehote informovať o pokroku a výsledku 
tohto prešetrenia. Okrem toho by mali 
spolupracovať s ostatnými vnútroštátnymi 
orgánmi dohľadu nad certifikáciou alebo 
ďalšími verejnými orgánmi vrátane 
poskytovania informácií o možnom 
nesúlade produktov a služieb IKT s 
požiadavkami tohto nariadenia alebo 
konkrétnych kyberneticko-bezpečnostných 
systémov.

(59) Od všetkých členských štátov treba 
žiadať určenie jedného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu nad certifikáciou 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý bude 
dohliadať na súlad orgánov posudzovania 
zhody so sídlom na ich území a nimi 
vydaných certifikátov s požiadavkami 
tohto nariadenia a príslušných systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti. 
Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou by mali vybavovať sťažnosti 
fyzických alebo právnických osôb v 
súvislosti s certifikátmi, ktoré vydali 
orgány posudzovania zhody so sídlom na 
ich území, primerane prešetriť predmet 
danej sťažnosti a sťažovateľa v primeranej 
lehote informovať o pokroku a výsledku 
tohto prešetrenia. Okrem toho by mali 
spolupracovať s ostatnými vnútroštátnymi 
orgánmi dohľadu nad certifikáciou alebo 
ďalšími verejnými orgánmi vrátane
poskytovania informácií o možnom 
nesúlade produktov a služieb IKT s 
požiadavkami tohto nariadenia alebo 
konkrétnych kyberneticko-bezpečnostných 
systémov. Navyše by mali vykonávať 
dohľad a overovať dodržiavanie 
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vlastných vyhlásení o súlade a to, aby 
európske certifikáty o kybernetickej 
bezpečnosti vydávali orgány posudzovania 
súladu s požiadavkami vymedzenými 
v tomto nariadení vrátane pravidiel 
prijatých európskou skupinou pre 
certifikáciu kybernetickej bezpečnosti 
a s požiadavkami vymedzenými 
v zodpovedajúcom európskom systéme 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti. 
Účinná spolupráca medzi vnútroštátnymi 
orgánmi dohľadu nad certifikáciou je 
zásadná pre riadnu realizáciu európskych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a technických otázok 
týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti 
produktov a služieb IKT. Komisia by mala 
uľahčiť túto výmenu informácií tým, že 
sprístupní všeobecný elektronický 
podporný informačný systém, napríklad 
Informačný a komunikačný systém pre 
dohľad nad trhom (ICSMS) a systém na
rýchlu výmenu informácií o nebezpečných 
nepotravinových výrobkoch (RAPEX), 
ktoré už používajú orgány dohľadu nad 
trhom podľa nariadenia (ES) č. 765/2008.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Na bližšie určenie kritérií 
akreditácie orgánov posudzovania zhody 
by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Komisia by mala v rámci 
prípravných prác viesť náležité 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 
Pri týchto konzultáciách by sa mali 
dodržiavať zásady stanovené v 
medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov by sa všetky dokumenty mali 

vypúšťa sa
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doručiť Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov, a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady by mali 
mať systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Postup preskúmania by sa mal 
uplatniť pri prijímaní vykonávacích aktov 
o európskych systémoch certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti produktov a
služieb IKT, o modalitách skúmania zo 
strany agentúry, ako aj o okolnostiach, 
formátoch a postupoch, na základe ktorých 
majú vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou Komisii oznamovať 
akreditované orgány posudzovania zhody.

(65) Postup preskúmania by sa mal 
uplatniť pri prijímaní vykonávacích aktov 
o európskych systémoch certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti procesov, 
produktov a služieb IKT, o modalitách 
skúmania zo strany agentúry, ako aj 
o okolnostiach, formátoch a postupoch, na 
základe ktorých majú vnútroštátne orgány 
dohľadu nad certifikáciou Komisii 
oznamovať akreditované orgány 
posudzovania zhody, pričom sa zohľadní 
preukázaná účinnosť nástroja na 
elektronické oznamovanie Nový prístup 
notifikovaných a autorizovaných 
organizácií (informačný systém NANDO).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Činnosť agentúry by sa mala 
vyhodnocovať nezávisle. V rámci toho by 
sa malo posúdiť napĺňanie cieľov
agentúry, jej pracovné postupy a
relevantnosť jej úloh. Zároveň by sa v 
hodnotení mal posúdiť dosah, efektívnosť a 
účinnosť európskeho rámca certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti.

(66) Činnosť agentúry by sa mala 
vyhodnocovať nezávisle. Hodnotenie by 
malo zahŕňať správnosť a účelnosť 
vynakladania prostriedkov zo strany
agentúry, efektívnosť pri plnení jej cieľov
a popis jej pracovných postupov 
a relevantnosti jej úloh. Zároveň by sa v 
hodnotení mal posúdiť dosah, efektívnosť a 
účinnosť európskeho rámca certifikácie 



PE616.831v02-00 26/65 AD\1153124SK.docx

SK

kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „produkt a služba IKT“ je každý 
prvok alebo skupina prvkov sietí a
informačných systémov;

(11) „proces, produkt a služba IKT“ je 
produkt, služba, proces, systém alebo ich 
kombinácia, ktoré predstavujú prvok sietí 
a informačných systémov;

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné 
zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou“ je orgán členského štátu, 
ktorý zodpovedá za plnenie úloh 
monitorovania, presadzovania a dohľadu 
spojených s certifikáciou kybernetickej 
bezpečnosti na jeho území;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „vlastné vyhlásenie o zhode“ je 
vyhlásenie výrobcu, že jeho proces, 
produkt alebo služba IKT je v súlade 
s uvedenými európskymi systémami 
kybernetickej bezpečnosti.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra plní úlohy, ktoré jej 
ukladá toto nariadenie, s cieľom prispieť k 
vysokej úrovni kybernetickej bezpečnosti v 
Únii.

1. Agentúra plní úlohy, ktoré jej 
ukladá toto nariadenie, s cieľom prispieť 
k dosiahnutiu vysokej spoločnej úrovne
kybernetickej bezpečnosti, zabrániť 
kybernetickým útokom v Únii, zmierniť 
roztrieštenosť vnútorného trhu a zlepšiť 
jeho fungovanie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Agentúra posilňuje kyberneticko-
bezpečnostné spôsobilosti na úrovni Únie s
cieľom doplniť činnosť členských štátov v
prevencii kybernetických hrozieb a reakcii 
na ne, najmä pri cezhraničných 
incidentoch.

5. Agentúra prispeje k zvýšeniu 
kyberneticko-bezpečnostných spôsobilostí
na úrovni Únie s cieľom doplniť a posilniť 
činnosť členských štátov v prevencii 
kybernetických hrozieb a reakcii na ne, 
najmä pri cezhraničných incidentoch.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Agentúra podporuje využívanie 
certifikácie, a to aj prispievaním k 
vytvoreniu a uchovávaniu rámca 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti na 
úrovni Únie v súlade s hlavou III tohto 
nariadenia, aby sa posilnila 
transparentnosť uistenia o dôveryhodnosti 
kybernetickej bezpečnosti produktov a 
služieb IKT, čím sa posilní dôvera v 
digitálny vnútorný trh.

6. Agentúra podporuje využívanie 
certifikácie pri súčasnej snahe 
o zabránenie vzniku fragmentácie 
spôsobenej nedostatočnou koordináciou 
medzi systémami certifikácie existujúcimi 
v Únii. Agentúra prispieva k vytvoreniu a 
uchovávaniu rámca certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti na úrovni Únie v 
súlade s článkami 43 až 54 [hlava III], aby 
sa posilnila transparentnosť uistenia o 
dôveryhodnosti kybernetickej bezpečnosti 
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produktov a služieb IKT, čím sa posilní 
dôvera v digitálny jednotný trh.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Agentúra presadzuje vysoké 
povedomie občanov a podnikov o otázkach 
kybernetickej bezpečnosti.

7. Agentúra presadzuje vysoké 
povedomie občanov, orgánov a podnikov o 
otázkach kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. pomáha a radí, najmä poskytuje 
nezávislé stanoviská a zabezpečuje 
prípravné práce k vypracovaniu a 
preskúmaniu politiky a legislatívy Únie v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale i 
odvetvových politík a legislatívnych 
iniciatív, ktoré rozmer kybernetickej 
bezpečnosti zahŕňajú;

1. pomáha a radí pri vypracúvaní
a preskúmavaní politiky a legislatívy Únie 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale i 
odvetvových politík a legislatívnych 
iniciatív, ktoré rozmer kybernetickej 
bezpečnosti zahŕňajú;

Odôvodnenie

Agentúra by mala mať k dispozícii slobodný výber nástrojov na plnenie svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. pomáha Európskemu výboru pre 
ochranu údajov, ktorý bol zriadený 
nariadením (EÚ) 2016/679, pri 
vypracúvaní usmernení s cieľom určiť na 
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technickej úrovni podmienky umožňujúce 
legálne použitie osobných údajov 
prevádzkovateľmi na účely IT bezpečnosti 
s cieľom chrániť ich infraštruktúru 
odhaľovaním a blokovaním útokov na ich 
informačné systémy v kontexte: 
ii)smernice (EÚ) 2016/11481b; a iii) 
smernice 2002/58/ES1c;

_________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119,
4.5.2016, s. 1.).

1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o 
opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a 
informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 
194, 19.7.2016, s. 1).

1c Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ 
L 194, 19.7.2016, s. 1).

Odôvodnenie

Zavedenie riadnych mechanizmov spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – bod 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) presadzovanie zvýšenej úrovne 
bezpečnosti elektronických komunikácií, a 
to aj formou odborných poznatkov a 
poradenstva, ako aj uľahčovaním výmeny 

(2) presadzovanie zvýšenej úrovne 
bezpečnosti elektronických komunikácií, 
uchovávania dát a spracúvania dát, a to aj 
formou odborných poznatkov a 
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osvedčených postupov medzi príslušnými 
orgánmi;

poradenstva, ako aj uľahčovaním výmeny 
osvedčených postupov medzi príslušnými 
orgánmi;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Agentúra uľahčuje vytvorenie a 
spustenie dlhodobého európskeho 
projektu v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti na podporu rastu nezávislého 
odvetvia EÚ v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a na začlenenie kybernetickej 
bezpečnosti do celého vývoja 
informačných technológii v EÚ.

Odôvodnenie

Agentúra ENISA by mala poskytovať poradenstvo zákonodarcom, pokiaľ ide o prípravu 
politík, ktoré EÚ umožnia dobehnúť odvetvie IT bezpečnosti v tretích krajinách. Projekt by 
mal byť z hľadiska rozsahu porovnateľný s tým, čo už bolo dosiahnuté v odvetví leteckej 
dopravy (príklad spoločnosti Airbus). Je to potrebné pre rozvoj silnejšieho, suverénneho a 
dôveryhodného odvetvia IKT v EÚ [pozri štúdiu oddelenia vedeckej predikcie (STOA) PE 
614.531].

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť dvoch alebo viacerých 
dotknutých členských štátov a výlučne s 
cieľom poradenstva na predchádzanie 
budúcim incidentom agentúra poskytne 
podporu alebo vykoná technické ex post 
skúmanie v nadväznosti na oznámenia 
podnikov zasiahnutých incidentmi s 
významným alebo závažným vplyvom v 
zmysle smernice (EÚ) 2016/1148. 
Agentúra takéto skúmanie vykoná aj na 

Na žiadosť jedného alebo viacerých 
dotknutých členských štátov a výlučne s 
cieľom poradenstva na predchádzanie 
budúcim incidentom agentúra poskytne 
podporu alebo vykoná technické ex post 
skúmanie v nadväznosti na oznámenia 
podnikov zasiahnutých incidentmi s 
významným alebo závažným vplyvom v 
zmysle smernice (EÚ) 2016/1148. 
Agentúra takéto skúmanie vykoná aj na 
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riadne odôvodnenú žiadosť Komisie so 
súhlasom dotknutých členských štátov, ak 
sa takéto incidenty týkajú viac než dvoch 
členských štátov.

riadne odôvodnenú žiadosť Komisie so 
súhlasom dotknutých členských štátov, ak 
sa takéto incidenty týkajú viac než dvoch 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zhromaždením správ z národných 
zdrojov s cieľom prispieť k vytvoreniu 
spoločného situačného povedomia;

a) zhromaždením správ z národných 
a medzinárodných zdrojov s cieľom 
prispieť k vytvoreniu spoločného 
situačného povedomia;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) v spolupráci s európskou skupinou 
pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti 
posudzuje postupy vydávania európskych 
certifikátov kybernetickej bezpečnosti 
zavedené orgánmi posudzovania zhody 
uvedenými v článku 51, s cieľom 
zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto 
nariadenia orgánmi posudzovania zhody 
pri vydávaní certifikátov;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b) uskutočňuje pravidelné nezávislé 
následné kontroly súladu certifikovaných 
produktov a služieb IKT s európskymi 
systémami certifikácie kybernetickej 
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bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) zostavuje a uverejňuje usmernenia 
a vypracúva osvedčené postupy z hľadiska 
kyberneticko-bezpečnostných požiadaviek 
na produkty a služby IKT, a to v spolupráci 
s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad 
certifikáciou a s príslušným odvetvím;

(3) zostavuje a uverejňuje usmernenia 
a vypracúva osvedčené postupy, a to aj 
v oblasti zásad kybernetickej hygieny a 
odrádzania od tajných zadných vrátok, z 
hľadiska kyberneticko-bezpečnostných 
požiadaviek na produkty a služby IKT, a to
formálnym štandardizovaným 
a transparentným procesom v spolupráci s 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad 
certifikáciou a s príslušným odvetvím;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporuje zavádzanie a využívanie 
európskych i medzinárodných noriem v 
oblasti riadenia rizík a bezpečnosti 
produktov a služieb IKT, a zároveň v 
spolupráci s členskými štátmi pripravuje 
odporúčania a usmernenia v technických 
oblastiach spojených s bezpečnostnými 
požiadavkami kladenými na 
prevádzkovateľov základných služieb a 
poskytovateľov digitálnych služieb, ako aj 
v oblasti už existujúcich noriem vrátane 
vnútroštátnych noriem členských štátov, 
podľa článku 19 ods. 2 smernice (EÚ) 
2016/1148;

b) konzultuje s medzinárodnými 
normalizačnými orgánmi a s európskymi 
normalizačnými organizáciami o 
vytvorení noriem s cieľom zabezpečiť 
vhodnosť noriem použitých v európskych 
systémoch certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a podporuje zavádzanie a 
využívanie príslušných európskych a
medzinárodných noriem v oblasti riadenia 
rizík a bezpečnosti produktov a služieb 
IKT, a zároveň v spolupráci s členskými 
štátmi pripravuje odporúčania a 
usmernenia v technických oblastiach 
spojených s bezpečnostnými požiadavkami 
kladenými na prevádzkovateľov 
základných služieb a poskytovateľov 
digitálnych služieb, ako aj v oblasti už 
existujúcich noriem vrátane vnútroštátnych 
noriem členských štátov, podľa článku 19 
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ods. 2 smernice (EÚ) 2016/1148;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vypracúva usmernenia týkajúce sa 
toho, ako a kedy sa členské štáty 
navzájom informujú, keď sa dozvedia o 
zraniteľnosti, ktorá nie je verejne známa v 
procese, produkte alebo službe IKT, ktoré 
sú certifikované v súlade s hlavou III 
tohto nariadenia, vrátane usmernení o 
koordinácii politík o poskytovaní 
informácií o zraniteľnosti;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vypracúva usmernenia o 
minimálnych bezpečnostných 
požiadavkách na zariadenia IT uvádzané 
na trh v Únii alebo vyvážané z Únie;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zhromažďuje, organizuje a na 
vyhradenom portáli uverejňuje informácie 
o kybernetickej bezpečnosti, ktoré poskytli 
inštitúcie, agentúry a orgány Únie;

d) zhromažďuje, organizuje a na 
vyhradenom portáli uverejňuje informácie 
o kybernetickej bezpečnosti vrátane 
informácií o významných incidentoch v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a 
závažných porušeniach ochrany údajov, 
ktoré poskytli inštitúcie, agentúry a orgány 
Únie;
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvyšuje verejné povedomie o 
kyberneticko-bezpečnostných rizikách a
odporúča jednotlivým používateľom –
občanom i organizáciám osvedčené 
postupy;

e) zvyšuje verejné povedomie o 
kyberneticko-bezpečnostných rizikách,
odporúča jednotlivým používateľom –
občanom i organizáciám osvedčené 
postupy a podporuje prijímanie 
preventívnych, dôsledných 
bezpečnostných opatrení v oblasti 
informačných technológií a spoľahlivú 
ochranu údajov a súkromia;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) podporuje užšiu spoluprácu a 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi o vzdelávaní v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej 
hygiene a informovanosti;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) radí Únii a členským štátom o 
potrebách a prioritách výskumu v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti s cieľom 
umožniť účinnú reakciu na existujúce i 
nové riziká a hrozby, a to i v súvislosti s 
novými a nastupujúcimi informačnými a 
komunikačnými technológiami, a účinne 
používať technológie na prevenciu rizika;

a) zaisťuje vopred uskutočňované 
konzultácie s relevantnými skupinami 
používateľov a radí Únii a členským 
štátom o potrebách a prioritách výskumu v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom 
umožniť účinnú reakciu na existujúce i 
nové riziká a hrozby, a to i v súvislosti s 
novými a nastupujúcimi informačnými a 
komunikačnými technológiami, a účinne 
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používať technológie na prevenciu rizika;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správnu radu tvorí jeden zástupca 
každého členského štátu a dvaja 
zástupcovia vymenovaní Komisiou. Všetci 
zástupcovia majú hlasovacie právo.

1. Správnu radu tvorí jeden zástupca 
každého členského štátu a dvaja 
zástupcovia vymenovaní Komisiou
a Európskym parlamentom. Všetci 
zástupcovia majú hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posudzuje a prijíma konsolidovanú 
výročnú správu o činnosti agentúry, pričom 
posúdenie i správu do 1. júla nasledujúceho 
roka zasiela Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii a Dvoru audítorov. Výročná 
správa zahŕňa účtovné výkazy a opisuje sa 
v nej, do akej miery agentúra splnila svoje 
ukazovatele výkonnosti. Výročná správa sa 
zverejní;

e) posudzuje a prijíma konsolidovanú 
výročnú správu o činnosti agentúry, pričom 
posúdenie i správu do 1. júla nasledujúceho 
roka zasiela Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii a Dvoru audítorov. Výročná 
správa zahŕňa účtovné výkazy, opisuje sa 
v nej účelnosť vynakladania prostriedkov 
a vyhodnocuje sa v nej, do akej miery bola 
agentúra efektívna a splnila svoje 
ukazovatele výkonnosti. Výročná správa sa 
zverejní;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) vymenúva výkonného riaditeľa a v 
náležitých prípadoch predlžuje jeho 
funkčné obdobie alebo ho z funkcie 
odvoláva v súlade s článkom 33 tohto 

m) vymenúva výkonného riaditeľa na 
základe výberu podľa odborných kritérií a 
v náležitých prípadoch predlžuje jeho 
funkčné obdobie alebo ho z funkcie 
odvoláva v súlade s článkom 33 tohto 
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nariadenia; nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) prijíma všetky rozhodnutia o 
zriadení vnútorných štruktúr agentúry a v 
prípade potreby o ich zmene, pričom 
prihliada na potreby činnosti agentúry a 
zásadu riadneho finančného hospodárenia;

o) prijíma všetky rozhodnutia o 
zriadení vnútorných štruktúr agentúry a v 
prípade potreby o ich zmene, pričom 
prihliada na potreby činnosti agentúry 
uvedené v tomto nariadení a zásadu 
riadneho finančného hospodárenia;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný riaditeľ podáva na 
vyzvanie Európskemu parlamentu správu o 
plnení svojich povinností. Rada môže 
vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal 
správu o plnení svojich povinností.

2. Výkonný riaditeľ každý rok podáva 
– alebo podáva na vyzvanie – Európskemu 
parlamentu správu o plnení svojich 
povinností. Rada môže vyzvať výkonného 
riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich 
povinností.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada konajúca na návrh 
výkonného riaditeľa zriadi stálu skupinu 
zainteresovaných strán zloženú z
uznávaných expertov zastupujúcich 
príslušné zainteresované strany, ako sú 
odvetvie IKT, poskytovatelia verejne 
dostupných elektronických komunikačných 
sietí alebo služieb, spotrebiteľské skupiny, 
akademickí experti na kybernetickú 
bezpečnosť a zástupcovia príslušných 

1. Správna rada konajúca na návrh 
výkonného riaditeľa zriadi stálu skupinu 
zainteresovaných strán zloženú 
z uznávaných expertov zastupujúcich 
príslušné zainteresované strany, ako sú 
odvetvie IKT a poskytovatelia verejne 
dostupných elektronických komunikačných 
sietí alebo služieb, najmä európske 
odvetvie IKT a európski poskytovatelia, 
združenia malých a stredných 
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orgánov notifikovaní podľa [smernice, 
ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronickej komunikácie], ako aj orgánov 
presadzovania práva a ochrany údajov.

podnikov,skupiny a združenia 
spotrebiteľov, akademickí experti v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, európske 
normalizačné organizácie vymedzené 
v článku 2 bode 8 nariadenia (EÚ) 
č. 1025/2012, príslušné odvetvové 
agentúry a orgány Únie a zástupcovia 
príslušných orgánov notifikovaní podľa 
[smernice, ktorou sa stanovuje európsky 
kódex elektronickej komunikácie], ako aj 
orgánov presadzovania práva a ochrany 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Funkčné obdobie členov stálej 
skupiny zainteresovaných strán je dva a pol 
roka. Členovia správnej rady nemôžu byť 
členmi stálej skupiny zainteresovaných 
strán. Experti z Komisie a členských štátov 
sú oprávnení zúčastňovať sa na 
zasadnutiach stálej skupiny 
zainteresovaných strán a podieľať sa na jej 
práci. Na zasadnutia stálej skupiny 
zainteresovaných strán a k účasti na jej 
práci možno prizvať aj zástupcov iných 
orgánov, ktoré výkonný riaditeľ považuje 
za relevantné a ktoré nie sú členmi stálej 
skupiny zainteresovaných strán.

4. Funkčné obdobie členov stálej 
skupiny zainteresovaných strán je dva a pol 
roka. Členovia správnej rady a výkonnej 
rady, s výnimkou výkonného riaditeľa, 
nesmú byť členmi stálej skupiny 
zainteresovaných strán. Experti z Komisie 
a členských štátov sú oprávnení 
zúčastňovať sa na zasadnutiach stálej 
skupiny zainteresovaných strán a podieľať 
sa na jej práci. Na zasadnutia stálej skupiny 
zainteresovaných strán a k účasti na jej 
práci možno prizvať aj zástupcov iných 
orgánov, ktoré výkonný riaditeľ považuje 
za relevantné a ktoré nie sú členmi stálej 
skupiny zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Stála skupina zainteresovaných 
strán agentúre radí v súvislosti s 
vykonávaním jej činností. Predovšetkým 

5. Stála skupina zainteresovaných 
strán agentúre radí v súvislosti s 
vykonávaním jej činností. Predovšetkým 
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radí výkonnému riaditeľovi pri 
vypracúvaní návrhu pracovného programu 
agentúry a pri zabezpečovaní komunikácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami o 
všetkých otázkach týkajúcich sa 
pracovného programu.

radí výkonnému riaditeľovi pri 
vypracúvaní návrhu pracovného programu 
agentúry a pri zabezpečovaní komunikácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami o 
všetkých otázkach týkajúcich sa 
pracovného programu. Takisto môže 
navrhnúť, aby Komisia požiadala 
agentúru o vypracovanie kandidátskych 
európskych systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti v súlade 
s článkom 44, a to z vlastného podnetu 
alebo na základe návrhov predložených 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Stála skupina zainteresovaných 
strán poskytuje poradenstvo agentúre pri 
príprave kandidátskych európskych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra zabezpečí, aby verejnosť 
a všetky zainteresované strany dostávali 
náležité, objektívne, spoľahlivé a ľahko 
dostupné informácie, najmä o výsledkoch 
jej práce. Agentúra takisto zverejňuje 
vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa 
článku 22.

2. Agentúra zabezpečí, aby verejnosť 
a všetky zainteresované strany dostávali 
náležité, objektívne, spoľahlivé a ľahko 
dostupné informácie, najmä o diskusiách a
výsledkoch jej práce. Agentúra takisto 
zverejňuje vyhlásenia o záujmoch 
predkladané podľa článku 22.

Odôvodnenie

Transparentnosť musí byť vynútiteľná, a to so zreteľom na uplatňovanie článku 24.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti potvrdzuje, že príslušné 
produkty a služby IKT, ktoré boli 
certifikované v súlade s takýmto 
systémom, spĺňajú konkrétne požiadavky z 
hľadiska schopnosti odolať na určitom 
stupni dôveryhodnosti konaniu, ktorého 
cieľom je ohroziť dostupnosť, pravosť, 
integritu alebo dôvernosť uložených, 
prenášaných alebo spracúvaných údajov 
alebo funkcií či služieb, ktoré sa cez tieto 
produkty, procesy, služby a systémy 
ponúkajú alebo sprístupňujú.

Vytvára sa európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti na zvýšenie 
úrovne bezpečnosti na digitálnom 
jednotnom trhu a na uplatňovanie 
harmonizovaného prístupu na úrovni EÚ 
k európskej certifikácii, aby sa zaistila 
odolnosť produktov, služieb a systémov 
IKT voči kybernetickým útokom.
Tento systém potvrdzuje, že príslušné
procesy, produkty a služby IKT, ktoré boli 
certifikované v súlade s takýmto 
systémom, spĺňajú konkrétne spoločné 
požiadavky a vlastnosti z hľadiska 
schopnosti odolať na určitom stupni 
dôveryhodnosti konaniu, ktorého cieľom je 
ohroziť dostupnosť, pravosť, integritu 
alebo dôvernosť uložených, prenášaných 
alebo spracúvaných údajov alebo funkcií či 
služieb, ktoré sa cez tieto procesy, 
produkty, služby a systémy ponúkajú alebo 
sprístupňujú.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 43 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 43a

Pracovný program

Agentúra ENISA po porade s európskou 
skupinou pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti a stálou skupinou 
zainteresovaných strán a po schválení 
Komisiou zavedie pracovný program s 
podrobným uvedením spoločných 
opatrení, ktoré sa majú vykonávať na 
úrovni Únie, aby sa zabezpečilo jednotné 
uplatňovanie tejto hlavy, a ktoré obsahujú 
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prioritný zoznam produktov a služieb IKT, 
v prípade ktorých je podľa ENISA nutný 
európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

Pracovný program sa zavedie najneskôr 
do [šesť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] a nový 
pracovný program sa zavádza každé dva 
roky potom. Pracovný program sa 
zverejní.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra ENISA na žiadosť 
Komisie vypracuje kandidátsky európsky 
systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý spĺňa požiadavky 
stanovené v článkoch 45, 46 a 47 tohto 
nariadenia. Členské štáty alebo európska 
skupina pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej len „skupina“) zriadená 
podľa článku 53 môžu Komisii navrhnúť 
vypracovanie kandidátskeho európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

1. Agentúra ENISA na žiadosť 
Komisie vypracuje kandidátsky európsky 
systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý spĺňa požiadavky 
stanovené v článkoch 45, 46 a 47 tohto 
nariadenia. Členské štáty alebo európska 
skupina pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej len „skupina“) zriadená 
podľa článku 53 alebo stála skupina 
zainteresovaných strán zriadená podľa 
článku 20 môžu Komisii navrhnúť 
vypracovanie kandidátskeho európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami a 
úzko spolupracuje so skupinou. Skupina 
poskytuje agentúre ENISA pomoc a 
odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so stálou 
skupinou zainteresovaných strán, najmä 
s európskymi normalizačnými 
organizáciami, a so všetkými ostatnými 
relevantnými zainteresovanými stranami 



AD\1153124SK.docx 41/65 PE616.831v02-00

SK

vyžiada v súvislosti s vypracovaním
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

vrátane organizácií spotrebiteľov 
formálnym, štandardizovaným 
a transparentným procesom, a úzko 
spolupracuje so skupinou, pričom 
zohľadňuje vnútroštátne a medzinárodné 
normy, ktoré už existujú. Pri príprave 
každého kandidátskeho systému ENISA 
vypracuje kontrolný zoznam rizík a 
zodpovedajúce prvky kybernetickej 
bezpečnosti.

Skupina poskytuje agentúre ENISA 
pomoc a odborné poradenstvo, ktoré si 
agentúra vyžiada v súvislosti s 
vypracovaním kandidátskeho systému, 
podľa potreby vrátane stanovísk.

Agentúra ENISA okrem toho môže v 
prípade potreby vytvoriť odbornú 
konzultačnú skupinu zainteresovaných 
strán zloženú z členov stálej skupiny 
zainteresovaných strán a z akýchkoľvek 
ďalších relevantných zainteresovaných 
strán s konkrétnymi odbornými 
znalosťami v oblasti daného 
kandidátskeho systému na poskytovanie 
ďalšej pomoci a poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Agentúra ENISA postúpi 
kandidátsky európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti vypracovaný v 
súlade s odsekom 2 tohto článku Komisii.

3. Agentúra ENISA postúpi 
kandidátsky európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti vypracovaný v 
súlade s odsekom 2 tohto článku Komisii, 
ktorá posúdi jeho vhodnosť na 
dosiahnutie cieľov žiadosti uvedenej v 
odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Agentúra ENISA dodržiava 
služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky 
informácie získané pri plnení jej úloh 
podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže na základe 
kandidátskeho systému navrhnutého 
agentúrou ENISA prijať vykonávacie 
akty v súlade s článkom 55 ods. 1, v 
ktorých sa stanovia európske systémy 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
produktov a služieb IKT, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 45, 46 a 47 tohto 
nariadenia.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
podľa článku 55a delegované akty 
o zriadení európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
produktov a služieb IKT, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 45, 46 a 47 tohto 
nariadenia. Pri prijímaní týchto 
delegovaných aktov Komisia vychádza, 
pokiaľ ide o systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti produktov 
a služieb IKT, z akéhokoľvek 
relevantného kandidátskeho systému 
navrhnutého agentúrou ENISA. Komisia 
môže pred prijatím takýchto delegovaných 
aktov konzultovať s Európskym výborom 
pre ochranu údajov a zohľadniť jeho 
stanovisko.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Agentúra ENISA spravuje 
vyhradené webové stránky, na ktorých sa 
uvádzajú informácie o európskych 
systémoch certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a zabezpečuje ich publicita.

5. Agentúra ENISA spravuje 
vyhradené webové sídlo, na ktorom sa 
uvádzajú informácie o európskych 
systémoch certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a zabezpečuje ich publicita, 
vrátane informácií o všetkých 
kandidátskych systémoch, o ktorých 
prípravu Komisia požiadala agentúru 
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ENISA.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti musí byť navrhnutý tak, aby 
podľa potreby zohľadňoval tieto 
bezpečnostné ciele:

Každý európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti musí byť 
navrhnutý tak, aby zohľadňoval aspoň
tieto bezpečnostné ciele, pokiaľ sú 
relevantné:

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) zabezpečiť, že k produktom a 
službám IKT sa poskytuje aktualizovaný 
softvér bez známych zraniteľných miest, 
ako aj mechanizmy bezpečnej aktualizácie 
softvéru.

g) zabezpečiť, aby k produktom a 
službám IKT bol poskytovaný aktuálny 
softvéru a hardvér bez známych 
zraniteľných miest; zabezpečiť, aby boli 
navrhnuté a realizované tak, aby bola 
účinne obmedzená pravdepodobnosť ich 
zraniteľných miest, a tiež, aby boli 
vybavené mechanizmami bezpečnej 
aktualizácie softvéru, a to aj zvýšenia 
verzie hardvéru a automatickej 
bezpečnostnej aktualizácie;

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zabezpečiť, aby sa produkty a 
služby IKT vyvíjali a prevádzkovali takým 
spôsobom, aby bola vopred konfigurovaná 
vysoká úroveň kybernetickej bezpečnosti a 
ochrany údajov, v súlade so zásadou 
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bezpečnosť už v štádiu návrhu.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže pre 
produkty a služby IKT certifikované v 
rámci daného systému uvádzať jeden 
alebo viacero z týchto stupňov 
dôveryhodnosti:

1. Každý európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže uvádzať 
jeden alebo viacero z týchto stupňov 
dôveryhodnosti z hľadiska rizík: funkčne 
bezpečné; podstatne bezpečné a/alebo 
vysoko bezpečné, pre produkty a služby 
IKT certifikované v rámci daného systému.

Stupne dôveryhodnosti v prípade každého 
kandidátskeho európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti sa 
určuje na základe rizík označených 
v kontrolnom zozname podľa článku 44 
ods. 2 a dostupnosti prvkov kybernetickej 
bezpečnosti určených na vyváženie týchto 
rizík v produktoch a službách IKT, na 
ktoré sa systém certifikácie uplatňuje.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V každom systéme sa uvedie 
metodika posudzovania alebo proces 
hodnotenia, podľa ktorej alebo ktorým sa 
má postupovať pri vydávaní certifikátov 
na každom stupni dôveryhodnosti, a to 
v závislosti od zamýšľaného použitia 
a inherentného rizika produktov a služieb 
IKT v rámci daného systému.

Pozmeňujúci návrh 75
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Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. základný, pokročilý a/alebo vysoký. 
Základný, pokročilý a vysoký stupeň 
dôveryhodnosti musia spĺňať tieto kritériá:

2. Stupne dôveryhodnosti funkčne 
bezpečné, podstatne bezpečné a/alebo 
vysoko bezpečné musia spĺňať tieto 
kritériá:

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) základný stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v kontexte 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, a
charakterizuje sa s odvolaním na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je znížiť riziko kybernetických 
incidentov;

a) stupeň dôveryhodnosti funkčne 
bezpečný označuje certifikát vydaný 
v kontexte európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
primeraný stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti procesu, produktu alebo služby 
IKT, a charakterizuje sa s odvolaním na 
technické špecifikácie, normy a súvisiace 
postupy vrátane technických kontrol, 
ktorých účelom je znížiť riziko 
kybernetických incidentov;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pokročilý stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v kontexte
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
výrazný stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, a 
charakterizuje sa s odvolaním na 
technické špecifikácie, normy a súvisiace 
postupy vrátane technických kontrol, 

b) stupeň dôveryhodnosti podstatne 
bezpečný označuje certifikát vydaný v 
rámci európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
výrazný stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti procesu, produktu alebo služby 
IKT, a sú preň typické odkazy na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
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ktorých účelom je výrazne znížiť riziko 
kybernetických incidentov;

účelom je výrazne znížiť riziko 
kybernetických incidentov;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v kontexte
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT než 
certifikáty s pokročilým stupňom 
dôveryhodnosti, a charakterizuje sa s 
odvolaním na technické špecifikácie, 
normy a súvisiace postupy vrátane 
technických kontrol, ktorých účelom je 
predchádzať riziku kybernetických 
incidentov.

c) vysoko bezpečný stupeň 
dôveryhodnosti označuje certifikát vydaný 
v rámci európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti procesu, produktu alebo služby 
IKT než certifikáty s pokročilo bezpečným
stupňom dôveryhodnosti a sú preň typické 
odkazy na technické špecifikácie, normy a 
súvisiace postupy vrátane technických 
kontrol, ktorých účelom je predchádzať 
kybernetickým incidentom. Vzťahuje sa to 
najmä na produkty a služby určené na 
použitie prevádzkovateľmi základných 
služieb, vymedzených v článku 4 ods. 4 
smernice (EÚ) 2016/1148.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti musí zahŕňať 
tieto prvky:

1. Každý európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti musí prípadne 
zahŕňať aspoň tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 80
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Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) predmet úpravy a rozsah pôsobnosti 
danej certifikácie vrátane typu alebo 
kategórií pokrytých produktov a služieb 
IKT;

a) predmet úpravy a rozsah pôsobnosti 
systému certifikácie vrátane všetkých 
špecifických odvetví a typu alebo kategórií 
pokrytých produktov a služieb IKT;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podrobnú špecifikáciu 
kyberneticko-bezpečnostných požiadaviek, 
z hľadiska ktorých sa konkrétne produkty 
a služby IKT hodnotia – napríklad s
odkazom na európske alebo medzinárodné
normy alebo technické špecifikácie;

b) podrobnú špecifikáciu požiadaviek 
na kybernetickú bezpečnosť, podľa
ktorých sa konkrétne produkty a služby 
IKT hodnotia – najmä odkazom na 
medzinárodné, európske alebo 
vnútroštátne normy alebo technické 
špecifikácie;

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podrobnú špecifikáciu toho, či sa 
udelená certifikácia môže uplatniť len na 
jednotlivý produkt alebo či sa môže 
uplatniť na sortiment produktov, 
napríklad na rôzne verzie alebo modely 
rovnakej základnej štruktúry produktu;

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) údaj o tom, či vlastné vyhlásenie o 
zhode je povolené v rámci systému, a 
uplatniteľný postup posudzovania zhody 
alebo vlastného vyhlásenia o zhode, alebo 
oboje;

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) požiadavky na certifikáciu 
vymedzené tak, aby certifikáciu bolo 
možné začleniť do systematických 
procesov výrobcu v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, podľa ktorých sa postupuje 
počas navrhovania, vývoja a životného 
cyklu procesu, produktu alebo služby IKT, 
alebo aby mohla z týchto procesov 
vychádzať;

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) ak systém zahŕňa označenia alebo 
značky, podmienky, za ktorých možno 
takéto označenia alebo značky použiť;

f) ak systém zahŕňa označenia alebo 
značky – napríklad európsku značku 
zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
znamenajúcu zhodu procesu, produktu 
alebo služby IKT s kritériami systému –
podmienky, za ktorých možno takéto 
označenia alebo značky použiť;

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno g



AD\1153124SK.docx 49/65 PE616.831v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ak systém zahŕňa dohľad, pravidlá
monitorovania súladu s požiadavkami 
príslušného certifikátu vrátane 
mechanizmov na preukázanie trvalého 
súladu so stanovenými kyberneticko-
bezpečnostnými požiadavkami;

g) pravidlá monitorovania súladu s 
požiadavkami príslušného certifikátu 
vrátane mechanizmov na preukázanie 
trvalého súladu so stanovenými 
kyberneticko-bezpečnostnými 
požiadavkami, napríklad, ak je to 
relevantné a uskutočniteľné, povinné 
aktualizácie, novšie verzie alebo záplaty 
daného procesu, produktu alebo služby 
IKT;

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) podmienky udelenia, udržiavania, 
pokračovania, rozširovania a zužovania 
rozsahu certifikácie;

h) podmienky udelenia, udržiavania, 
pokračovania, obnovovania, rozširovania a 
zužovania rozsahu certifikácie;

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) pravidlá týkajúce sa dôsledkov v 
prípade nesúladu certifikovaných 
produktov a služieb IKT s certifikačnými 
požiadavkami;

i) pravidlá týkajúce sa dôsledkov v 
prípade nesúladu certifikovaných 
produktov a služieb IKT s certifikačnými 
požiadavkami a všeobecné informácie 
o hroziacich sankciách, ako sú uvedené 
v článku 54 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) pravidlá nahlasovania a riešenia 
predtým nezistených zraniteľných miest 
produktov a služieb IKT z hľadiska 
kybernetickej bezpečnosti;

j) pravidlá nahlasovania a riešenia 
predtým nezistených zraniteľných miest 
produktov a služieb IKT z hľadiska 
kybernetickej bezpečnosti, okrem iného aj 
prostredníctvom koordinovaných 
postupov zverejňovania zraniteľných 
miest;

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) určenie vnútroštátnych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
ktoré sa vzťahujú na rovnaký typ alebo 
kategóriu produktov a služieb IKT;

l) určenie vnútroštátnych alebo 
medzinárodných systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti alebo 
existujúcich medzinárodných dohôd o 
vzájomnom uznávaní, ktoré sa vzťahujú na 
rovnaký typ alebo kategóriu produktov a 
služieb IKT;

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) maximálne obdobie platnosti 
certifikátov

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno m b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

mb) pravidlá týkajúce sa odolnosti a 
skúšania odolnosti na vysoko bezpečný 
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stupeň dôveryhodnosti.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa to stanovuje v osobitnom 
akte Únie, certifikáciu v rámci európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti možno použiť na preukázanie 
predpokladu zhody s požiadavkami daného 
aktu.

3. Ak sa to stanovuje v osobitnom 
budúcom akte Únie, certifikáciu v rámci 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti možno použiť na 
preukázanie predpokladu zhody s 
požiadavkami daného aktu.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ sa v právnych predpisoch 
Únie nestanovuje inak, certifikácia je 
dobrovoľná.

2. Certifikácia podľa systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti je 
povinná pre produkty a služby IKT s 
vysokým inherentným rizikom, ktoré sú 
osobitne určené na použitie 
prevádzkovateľmi základných služieb, ako 
je vymedzené v článku 4 ods. 4 smernice 
(EÚ) 2016/1148. Pokiaľ sa v právnych 
predpisoch Únie nestanovuje inak, 
certifikácia je pre všetky ostatné produkty 
a služby IKT dobrovoľná.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti podľa tohto článku vydávajú 
orgány posudzovania zhody uvedené v 

3. Európske certifikáty kybernetickej 
bezpečnosti podľa tohto článku vydávajú 
orgány posudzovania zhody uvedené v 
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článku 51 na základe kritérií zahrnutých v 
európskom systéme certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti prijatom podľa 
článku 44.

článku 51 na základe kritérií zahrnutých v 
európskom systéme certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti prijatom podľa 
článku 44.

Ako alternatívu k certifikácii orgánmi 
posudzovania zhody, výrobcovia 
produktov a poskytovatelia služieb môžu –
v prípade, keď predmetný systém 
stanovuje takúto možnosť – urobiť 
vlastné vyhlásenie o zhode, v ktorom 
vyhlásia, že proces, produkt alebo služba 
spĺňajú kritériá systému certifikácie. V 
takýchto prípadoch výrobca produktu 
alebo poskytovateľ služieb na požiadanie 
poskytnú vlastné vyhlásenie o zhode 
žiadajúcim vnútroštátnym orgánom 
dohľadu nad certifikáciou a agentúre 
ENISA.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od odseku 3 sa v riadne 
odôvodnených prípadoch môže v
konkrétnom európskom systéme 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
určiť, že výsledný európsky certifikát 
kybernetickej bezpečnosti môže vydať len 
verejný orgán. Ide o jeden z týchto 
verejných orgánov:

4. Odchylne od odseku 3 sa v riadne 
odôvodnených prípadoch, napríklad 
z dôvodov národnej bezpečnosti, môže 
v konkrétnom európskom systéme 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
určiť, že výsledný európsky certifikát 
kybernetickej bezpečnosti môže vydať len 
verejný orgán. Ide o jeden z týchto 
verejných orgánov:

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Fyzická či právnická osoba, ktorá 
podrobuje svoje produkty alebo služby IKT 
mechanizmu certifikácie, musí orgánu 

5. Fyzická či právnická osoba, ktorá 
podrobuje svoje produkty alebo služby IKT 
mechanizmu certifikácie, musí orgánu 
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posudzovania zhody uvedenému v článku
51 poskytnúť všetky informácie potrebné 
pre postup certifikácie.

posudzovania zhody uvedenému 
v článku 51 poskytnúť všetky informácie 
potrebné pre postup certifikácie vrátane 
informácií o všetkých známych 
zraniteľných miestach.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Certifikáty sa vydávajú najviac na 
tri roky, pričom ich možno obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ sú naďalej 
splnené relevantné požiadavky.

6. Certifikáty sa vydávajú a zostávajú 
platné počas maximálneho obdobia 
vymedzeného v každom systéme 
certifikácie, pričom ich možno obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ sú naďalej 
splnené relevantné požiadavky uvedeného 
systému vrátane všetkých revidovaných 
alebo zmenených požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Certifikáty zostanú platné pre 
všetky nové verzie procesu, produktu 
alebo služby, ak hlavný dôvod novej verzie 
spočíva v záplate, oprave alebo v inom 
riešení známeho alebo potenciálneho 
zraniteľného miesta bezpečnosti alebo
hrozby.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 
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strácajú vnútroštátne systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti a súvisiace 
postupy pre produkty a služby IKT, na 
ktoré sa vzťahuje európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
účinok k dátumu stanovenému vo 
vykonávacom akte prijatom podľa článku 
44 ods. 4. Existujúce vnútroštátne systémy 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti a 
súvisiace postupy pre produkty a služby 
IKT, na ktoré sa žiaden európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
nevzťahuje, existujú naďalej.

strácajú vnútroštátne systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti a súvisiace 
postupy pre produkty a služby IKT, na 
ktoré sa vzťahuje európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
účinok k dátumu stanovenému v 
delegovanom akte prijatom podľa článku 
44 ods. 4. Komisia monitoruje súlad s 
týmto pododsekom s cieľom predísť 
existencii súbežných systémov. Existujúce 
vnútroštátne systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti a súvisiace 
postupy pre produkty a služby IKT, na 
ktoré sa žiaden európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
nevzťahuje, existujú naďalej.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Existujúce certifikáty vydané na 
základe vnútroštátnych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
platia naďalej až do uplynutia ich platnosti.

3. Existujúce certifikáty, ktoré boli
vydané na základe vnútroštátnych 
systémov certifikácie kybernetickej
bezpečnosti a na ktoré sa vzťahuje 
európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, platia naďalej až do uplynutia 
ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý vnútroštátny orgán dohľadu 
nad certifikáciou musí byť z hľadiska 
organizácie, rozhodnutí o financovaní, 
právnej štruktúry a rozhodovania nezávislý 
od orgánov, nad ktorými dohliada.

3. Každý vnútroštátny orgán dohľadu 
nad certifikáciou musí byť z hľadiska 
organizácie, rozhodnutí o financovaní, 
právnej štruktúry a rozhodovania nezávislý 
od orgánov, nad ktorými dohliada, 
a nesmie byť orgánom posudzovania 
zhody ani vnútroštátnym akreditačným 
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orgánom.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) monitorujú a presadzujú 
uplatňovanie ustanovení tejto hlavy na 
vnútroštátnej úrovni a dohliadajú nad 
súladom certifikátov, ktoré vydali orgány 
posudzovania zhody zriadené na území 
daného členského štátu, s požiadavkami 
tejto hlavy, ako aj s požiadavkami 
príslušného európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti;

a) monitorujú a presadzujú 
uplatňovanie ustanovení tejto hlavy na 
vnútroštátnej úrovni a dohliadajú nad 
dodržiavaním súladu podľa pravidiel 
prijatých skupinou pre európsku 
certifikáciu kybernetickej bezpečnosti 
podľa článku 53 ods. 3 písm. da), pokiaľ 
ide o

i) certifikáty, ktoré vydali orgány pre 
posudzovanie zhody so sídlom na území 
daného členského štátu, s požiadavkami 
tejto hlavy, ako aj s požiadavkami 
príslušného európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti; a

ii) vlastné vyhlásenia o zhode podľa 
systému, ktorý sa týka procesu, produktu 
alebo služby IKT;

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) monitorujú a dohliadajú nad 
činnosťami orgánov posudzovania zhody 
na účely tohto nariadenia, a to aj v
súvislosti s oznamovaním orgánov 
posudzovania zhody a súvisiacich úloh v
zmysle článku 52 tohto nariadenia;

b) monitorujú, dohliadajú nad 
činnosťami orgánov posudzovania zhody 
a aspoň každé dva roky tieto činnosti 
posudzujú na účely tohto nariadenia, a to 
aj v súvislosti s oznamovaním orgánov 
posudzovania zhody a súvisiacich úloh 
v zmysle článku 52 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 105
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Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vybavujú sťažnosti fyzických alebo 
právnických osôb v súvislosti s 
certifikátmi, ktoré vydali orgány 
posudzovania zhody so sídlom na ich 
území, primerane prešetrujú predmet danej 
sťažnosti a sťažovateľa v primeranej lehote 
informujú o pokroku a výsledku tohto 
prešetrenia;

c) vybavujú sťažnosti fyzických alebo 
právnických osôb v súvislosti s 
certifikátmi, ktoré vydali orgány 
posudzovania zhody so sídlom na ich 
území, alebo s vlastnými vyhláseniami 
výrobcov o zhode, v primeranej miere
prešetrujú predmet danej sťažnosti a 
sťažovateľa v primeranej lehote informujú 
o pokroku a výsledku tohto prešetrenia;

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) oznamujú výsledky overovania 
podľa písmena a) a posudzovania podľa 
písmena b) agentúre ENISA a európskej 
skupine pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) spolupracujú s ostatnými 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad 
certifikáciou alebo ďalšími verejnými 
orgánmi vrátane poskytovania informácií o 
možnom nesúlade produktov a služieb IKT 
s požiadavkami tohto nariadenia alebo 
konkrétnych európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti;

d) spolupracujú s ostatnými 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad 
certifikáciou, vnútroštátnymi 
akreditačnými orgánmi alebo ďalšími 
verejnými orgánmi vrátane poskytovania 
informácií o možnom nesúlade produktov a 
služieb IKT vrátane klamlivých, falošných 
alebo podvodných tvrdení o certifikácii 
s požiadavkami tohto nariadenia alebo 
konkrétnych európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti;
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Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 7 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) odobrať akreditáciu orgánom 
posudzovania zhody, ktoré nedodržiavajú 
toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 7 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v súlade s vnútroštátnym právom 
odnímať certifikáty, ktoré nie sú v súlade s 
týmto nariadením alebo s európskym 
systémom certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti;

e) v súlade s vnútroštátnym právom 
odnímať certifikáty, ktoré nie sú v súlade s 
týmto nariadením alebo s európskym 
systémom certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a informovať o tom 
vnútroštátne akreditačné orgány;

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 7 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) navrhnúť odborníkov agentúry 
ENISA, ktorí by sa mohli stať členmi 
odbornej skupiny zainteresovaných strán 
uvedenej v článku 44 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia na účely tejto výmeny informácií 
sprístupní všeobecný elektronický 
podporný informačný systém.

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 50 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50a

Partnerské hodnotenie

1. Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou sa podrobia partnerskému 
hodnoteniu každej aktivity, ktorú 
vykonávajú podľa článku 50 tohto 
nariadenia.

2. Partnerské hodnotenie zahŕňa 
posudzovanie postupov zavedených 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad 
certifikáciou, najmä pokiaľ ide o postupy 
kontroly súladu produktov, na ktoré sa 
vzťahuje certifikácia kybernetickej 
bezpečnosti, odbornosť zamestnancov, 
správnosť kontrol a inšpekčnej metodiky, 
ako aj správnosť výsledkov. V rámci 
partnerského hodnotenia sa zároveň 
posudzuje, či príslušné vnútroštátne 
orgány dohľadu nad certifikáciou majú 
dostatočné zdroje na riadne plnenie 
svojich povinností, ako sa vyžaduje v 
článku 50 ods. 4.

3. Partnerské hodnotenie 
vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
certifikáciou vykonávajú vnútroštátne 
orgány dohľadu nad certifikáciou iných 
členských štátov a Komisia najmenej raz 
každých päť rokov. ENISA sa môže 
zúčastniť partnerského hodnotenia a o 
svojej účasti rozhodne na základe analýzy 
posúdenia rizík.
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4. Komisia je v súlade s článkom 55a 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na zavedenie programu partnerských 
hodnotení na obdobie najmenej piatich 
rokov, v ktorých stanoví kritériá zloženia 
tímu partnerského hodnotenia, metodiky 
partnerského hodnotenia, 
harmonogramu, periodicity a ďalších 
úloh súvisiacich s partnerským 
hodnotením. Pri prijímaní týchto 
delegovaných aktov Komisia náležite 
zohľadní pokyny skupiny.

5. Výsledok partnerského hodnotenia 
preskúma skupina. Agentúra ENISA 
vypracuje a zverejní súhrn výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa výrobcovia rozhodnú pre 
„vlastné vyhlásenie o zhode“ podľa 
článku 48 ods. 3, orgány posudzovania 
zhody prijmú dodatočné opatrenia na 
overenie vnútorných postupov, ktoré 
vykonal výrobca s cieľom zabezpečiť, aby 
ich výrobky a/alebo služby boli v súlade s 
požiadavkami európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) prijať záväzné pravidlá s určením 
intervalov, v ktorých majú vnútroštátne 
orgány dohľadu nad certifikáciou 
vykonať overenie certifikátov a vlastných 
vyhlásení o zhode, ako aj kritérií, veľkosti 
a rozsahu uvedeného overenia, a prijať 
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spoločné pravidlá a normy pre podávanie 
správ v súlade s článkom 50 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) skúmať relevantné trendy vo sfére 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti a
vymieňať si osvedčené postupy v oblasti 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti;

e) skúmať relevantné trendy vo sfére 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
a vymieňať si informácie a osvedčené 
postupy v oblasti systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vymieňať si najlepšie postupy, 
pokiaľ ide o vyšetrovania orgánov 
posudzovania zhody, držiteľov certifikátov 
kybernetickej bezpečnosti, výrobcov a 
poskytovateľov služieb, ktorí urobili 
vlastné vyhlásenia o zhode;

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) uľahčiť zosúladenie európskych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti s medzinárodne uznávanými 
normami a v prípade potreby odporúčať 
agentúre ENISA oblasti, v ktorých by 
mala spolupracovať s príslušnými 
medzinárodnými a európskymi 
organizáciami pre normalizáciu s cieľom 
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riešiť nedostatky alebo medzery v 
medzinárodne uznávaných normách;

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fc) poskytovať poradenstvo agentúre 
ENISA pri vypracúvaní pracovného 
programu uvedeného v článku 43a a o 
prioritnom zozname produktov a služieb, 
o ktorých sa domnieva, že sa na ne musí 
vzťahovať európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra ENISA zabezpečí, aby boli 
program, zápisnica a záznam prijatých 
rozhodnutí zaregistrované a aby 
zverejnené verzie týchto dokumentov boli 
prístupné verejnosti na webovom sídle 
agentúry ENISA po každom zasadnutí 
skupiny.

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 55 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 55a

Vykonávanie delegovania

Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
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Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 44 ods. 4 a článku 50a 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu piatich 
rokov odo [dňa nadobudnutia účinnosti 
základného legislatívneho aktu]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Delegovanie právomoci uvedené v článku 
44 ods. 4 a článku 50a ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie, 
alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je 
v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Komisia pred prijatím delegovaného aktu 
konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, 
oznámi to súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

Delegovaný akt prijatý podľa článku 44 
ods. 4 alebo článku 55a ods. 4 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament 
alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo 
dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
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Rady sa táto lehota predĺži o [dva 
mesiace].
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