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Pozměňovací návrh 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Název 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

OCHRANA BEZPEČNOSTI JIŽ VE 
STÁDIU NÁVRHU A STANDARDNÍ 
NASTAVENÍ OCHRANY 
BEZPEČNOSTI

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Článek -43 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -43

Ochrana bezpečnosti již ve stádiu návrhu
a standardní nastavení ochrany 

bezpečnosti

1. Výrobci a poskytovatelé služeb zajistí –
s přihlédnutím k nejaktuálnějším 
poznatkům – ochranu bezpečnosti svých 
produktů, procesů, služeb a systémů IKT,
prodávaných v Unii nebo vyvážených
z Unie, již ve stádiu návrhu a standardní 
nastavení ochrany bezpečnosti. Musí 
zajistit, aby software, který využívají jejich 
produkty, procesy, služby a systémy IKT, 
byl s ohledem na aktuální stav 
technologie bezpečný a neobsahoval 
žádná známá slabá místa z hlediska 
bezpečnosti. Produkty a služby IKT musí 
uplatňovat níže uvedená technická 
opatření:

a) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT musí být poskytovány s aktuálním 
softwarem a musí obsahovat mechanismy, 



PE621.098v01-00 4/125 AM\1152206CS.docx

CS

aby mohly pravidelně přijímat bezpečné, 
řádné ověřené a důvěryhodné aktualizace;

b) možnost dálkového přístupu produktů, 
procesů, služeb a systémů IKT musí být 
dokumentována a zabezpečena proti 
neoprávněnému přístupu nejpozději
v okamžiku instalace;

c) produkty IKT nesmí mít stejná předem 
nastavená pevně kódovaná standardní 
hesla pro všechna zařízení;

d) data uchovávaná prostřednictvím 
produktů, procesů, služeb a systémů IKT 
musí být bezpečně chráněná 
nejmodernějšími metodami, například 
šifrováním;

e) produkty, procesy, služby a systémy IKT 
používají pouze vysoce bezpečné metody 
ověřování.

2. Výrobci a poskytovatelé služeb musí 
informovat příslušný orgán o všech 
známých slabých místech v oblasti 
bezpečnosti. Dále musí poskytovat 
včasnou opravu nebo výměnu, pokud jde
o jakákoli nová odhalená slabá místa
v oblasti bezpečnosti.

3. produkty, procesy, služby a systémy IKT 
uvedené na trh musí po dobu své 
předvídatelné a běžné doby používání 
splňovat podmínky stanovené v odstavci 1.

4. Zatímco výrobci odpovídají za zaručení 
shody výrobku, procesu, služby nebo 
systému IKT, dovozci musí zajistit, aby 
výrobky, které uvádějí na trh, splňovaly 
příslušné požadavky a nepředstavovaly 
pro evropskou veřejnost hrozbu. Dovozce 
musí ověřit, že výrobce mimo EU provedl 
potřebné kroky a že výrobek, proces, 
služba nebo systém jsou v souladu
s ustanoveními předchozích odstavců. 
Distributoři produktů, procesů, služeb
a systémů IKT musí mít základní znalosti
o právních požadavcích a průvodní 
dokumentaci. Distributoři by měli být 
schopni určit výrobky, které nevyhovují 
požadavkům. Musí rovněž být schopni 
prokázat vnitrostátním orgánům, že 
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jednali s náležitou péčí, a musí mít
k dispozici potvrzení výrobce nebo 
dovozce, že byla přijata nezbytná opatření. 
Distributor musí být rovněž schopen 
napomoci vnitrostátnímu orgánu v jeho 
úsilí o získání potřebné dokumentace.

5. Komise formou prováděcího aktu a ve 
spolupráci s agenturou ENISA přijme 
podrobná pravidla, kterými upřesní 
požadavky na bezpečnost uvedené
v odstavci 1.

6. Pokud mají orgány dozoru nad trhem 
důvod se domnívat, že produkt, proces, 
služba nebo systém IKT nesplňuje 
požadavky stanovené tímto nařízením, 
požádají neprodleně dotčeného výrobce 
nebo poskytovatele služby, aby přijal
všechna vhodná nápravná opatření
k uvedení produktu do souladu s těmito 
požadavky nebo aby produkt stáhnul
z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou 
mohou orgány dozoru nad trhem stanovit
a která je přiměřená povaze rizika.

7. Pokud výrobce nebo poskytovatel služby 
ve lhůtě uvedené v odstavci 5 nepřijme 
přiměřená nápravná opatření, přijmou 
orgány dozoru nad trhem vhodná 
předběžná opatření k zákazu nebo 
omezení dodávání dotčeného produktu na 
trh daného členského státu nebo ke 
stažení dotčeného produktu z tohoto trhu 
nebo z oběhu.

8. Orgány dozoru nad trhem organizují 
vhodné kontroly shody produktů
a ukládají výrobcům nebo poskytovatelům 
služeb povinnost stažení neshodného 
produktu z trhu nebo z oběhu. Při 
identifikaci produktů, které budou 
předmětem kontroly shody, upřednostní 
vnitrostátní certifikační orgány produkty
s vysokým rizikem pro spotřebitele, 
produkty vybavené novými technologiemi 
a/nebo produkty, které se prodávají ve 
velkém množství.

Or. en
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Odůvodnění

Horizontální rámec, který stanoví minimální soubor požadavků na bezpečnost, by měl být 
závazný pro všechny propojené výrobky jako podmínka jejich uvedení na trh. Nedostatečné
bezpečnostní funkce v návrhu většiny propojených produktů, procesů, služeb nebo systémů na 
současném trhu EU jsou jedním z hlavních důvodů slabých míst a z toho plynoucího nárůstu 
kybernetických útoků. 

Pozměňovací návrh 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Článek -43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -43a

Směrnice (EU) 2014/53/EU se mění 
vložením následujícího písmene do čl. 3 
odst. 3, které zní:

fa) (nové) rádiová zařízení jsou z hlediska 
kybernetické bezpečnosti bezpečná již ve 
stádiu návrhu, mají standardní nastavení 
bezpečnosti a jejich implementace je 
bezpečná;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že produkty
a služby IKT, které byly v souladu s tímto 
systémem certifikovány, splňují 
specifikované požadavky na jejich 
schopnost odolávat s příslušnou úrovní 
záruky činnostem, které ohrožují 
přístupnost, pravost, neporušenost nebo 
důvěrnost ukládaných, předávaných nebo 

S ohledem na zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu a ve snaze o dosažení
vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti, 
kybernetické odolnosti a důvěry uvnitř 
Unie se zavádí dobrovolný evropský rámec 
certifikace kybernetické bezpečnosti. 
Rámec poskytuje spravedlivé a rovné 
příležitosti všem společnostem v Evropě.
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zpracovávaných údajů nebo funkcí či 
služeb, jež jsou prostřednictvím těchto 
produktů, procesů, služeb a systémů 
nabízené nebo přístupné.

Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že postupy vývoje, 
produkty a/nebo služby IKT byly 
vyhodnoceny pomocí standardizované 
metodiky pro posuzování shody podle 
konkrétních bezpečnostních norem 
stanovených v evropském systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti, které
byly definovány s cílem chránit 
přístupnost, neporušenost nebo důvěrnost 
ukládaných, předávaných nebo 
zpracovávaných údajů nebo funkcí či 
služeb, jež jsou prostřednictvím těchto 
produktů, procesů, služeb a systémů 
nabízené nebo přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že produkty,
procesy a služby IKT, které byly v souladu
s tímto systémem certifikovány, splňují 
specifikované požadavky podle norem, 
pokud jde o jejich schopnost plnit cíle 
zajištění bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že produkty
a služby IKT, které byly v souladu s tímto 
systémem certifikovány, splňují 
specifikované požadavky na jejich 
schopnost odolávat s příslušnou úrovní 
záruky činnostem, které ohrožují 
přístupnost, pravost, neporušenost nebo 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Csaba Molnár

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že produkty
a služby IKT, které byly v souladu s tímto 
systémem certifikovány, splňují 

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

specifikované požadavky stanovené 
evropskými nebo mezinárodními normami
na jejich schopnost odolávat s příslušnou 
úrovní záruky činnostem, které ohrožují 
přístupnost, pravost, neporušenost nebo 
důvěrnost ukládaných, předávaných nebo 
zpracovávaných údajů nebo funkcí či 
služeb, jež jsou prostřednictvím těchto 
produktů, procesů a služeb nabízené nebo 
přístupné během celého životního cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti osvědčuje, že postupy vývoje, 
produkty a služby IKT byly vyhodnoceny 
pomocí standardizované metodiky pro 
posuzování shody podle konkrétních 
bezpečnostních norem stanovených
v evropském systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, které byly 
definovány s cílem chránit přístupnost, 
neporušenost nebo důvěrnost ukládaných, 
předávaných nebo zpracovávaných údajů 
nebo funkcí či služeb, jež jsou 
prostřednictvím těchto produktů, procesů, 
služeb a systémů nabízené nebo přístupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43a

Ochrana bezpečnosti již ve stádiu návrhu
a standardní nastavení ochrany 

bezpečnosti

1. Výrobci a poskytovatelé služeb zajistí –
s přihlédnutím k nejaktuálnějším 
poznatkům – ochranu bezpečnosti svých 
produktů a služeb IKT již ve stádiu 
návrhu a standardní nastavení ochrany 
bezpečnosti. Výrobci a poskytovatelé 
služeb musí zajistit, aby software, který 
využívají jejich produkty nebo služby IKT, 
byl s ohledem na aktuální stav 
technologie bezpečný a neobsahoval 
žádná známá slabá místa z hlediska
bezpečnosti. Produkty a služby IKT musí 
uplatňovat níže uvedená technická 
opatření:

a) produkty a služby IKT musí být 
poskytovány s aktuálním softwarem
a musí obsahovat mechanismy, aby mohly 
pravidelně přijímat bezpečné, řádné 
ověřené a důvěryhodné aktualizace;

b) možnost dálkového přístupu produktů 
nebo služeb IKT musí být dokumentována
a zabezpečena proti neoprávněnému 
přístupu nejpozději v okamžiku instalace;

c) produkty IKT nesmí mít stejná předem 
nastavená pevně kódovaná standardní 
hesla pro všechna zařízení;

d) data uchovávaná prostřednictvím 
produktů a služeb IKT musí být bezpečně 
chráněná nejmodernějšími metodami, 
například šifrováním;

e) produkty a služby IKT využívají pouze 
vysoce bezpečné metody ověřování.
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2. Výrobci a poskytovatelé služeb musí 
informovat příslušný orgán o všech 
známých slabých místech v oblasti 
bezpečnosti. Dále musí poskytovat 
včasnou opravu nebo výměnu, pokud jde
o jakákoli nová odhalená slabá místa
v oblasti bezpečnosti.

3. Produkty a služby IKT uvedené na trh 
musí po dobu své předvídatelné a běžné 
doby používání splňovat podmínky 
stanovené v odstavci 1.

4. Komise formou prováděcího aktu a ve 
spolupráci s ENISA přijme podrobná 
pravidla, kterými upřesní požadavky na 
bezpečnost uvedené v odstavci 1.

5. Pokud mají orgány dozoru nad trhem 
důvod se domnívat, že produkt nebo 
služba IKT nesplňuje požadavky 
stanovené tímto nařízením, požádají 
neprodleně dotčeného výrobce nebo 
poskytovatele služby, aby přijal všechna 
vhodná nápravná opatření k uvedení 
produktu do souladu s těmito požadavky 
nebo aby produkt stáhnul z trhu nebo
z oběhu ve lhůtě, kterou mohou orgány 
dozoru nad trhem stanovit a která je 
přiměřená povaze rizika.

6. Pokud výrobce nebo poskytovatel služby 
ve lhůtě uvedené v odstavci 5 nepřijme 
přiměřená nápravná opatření, přijmou 
orgány dozoru nad trhem vhodná 
předběžná opatření k zákazu nebo 
omezení dodávání dotčeného produktu na 
trh daného členského státu nebo ke 
stažení dotčeného produktu z tohoto trhu 
nebo z oběhu.

7. Orgány dozoru nad trhem organizují 
vhodné kontroly shody produktů
a ukládají výrobcům nebo poskytovatelům 
služeb povinnost stažení neshodného 
produktu z trhu nebo z oběhu. Při 
identifikaci produktů, které budou 
předmětem kontroly shody, upřednostní 
vnitrostátní certifikační orgány produkty
s vysokým rizikem pro spotřebitele, 
produkty vybavené novými technologiemi 
a/nebo produkty, které se prodávají ve 
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velkém množství.

Or. en

Odůvodnění

One of the key reasons behind the increase of cyber-attacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Pozměňovací návrh 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agentura ENISA na základě 
žádosti Komise vypracuje návrh 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který splňuje 
požadavky stanovené v článcích 45, 46
a 47 tohoto nařízení. Žádost Komise na 
vypracování návrhu evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti by 
měla být opodstatněná jedním nebo více
z následujících důvodů:
a) stávající systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti tříští vnitřní trh; 
b) existuje nebo se předpokládá potřeba 
podpořit právní předpisy Unie;
c) existuje žádost, na které se shodují
členské státy, Evropská skupina pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti (dále 
jen „skupina“), zřízená podle článku 53 
nebo stálá skupina zúčastněných stran 
zřízená podle článku 20; Evropská komise 
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zajistí, aby žádost od členského státu 
odrážela vyváženou účast dotčených 
zúčastněných stran, jako jsou průmyslová 
odvětví včetně malých a středních 
podniků, odborové organizace, občanské 
společnosti a organizace spotřebitelů. 
Členské státy s ohledem na to zajistí 
vhodná opatření, která umožní 
konzultovat se zúčastněnými stranami na 
vnitrostátní úrovni proces přípravy
a sledování systémů certifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 412
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Agentura ENISA vypracuje návrh 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který splňuje 
požadavky stanovené v článcích 45, 46
a 47 tohoto nařízení. Vypracování návrhu 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti spadajícího do 
působnosti čl. 45 odst. 1 písm. c) 
navrhnou agentuře ENISA a Komisi 
členské státy nebo Evropská skupina pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti (dále 
jen „skupina“), zřízená podle článku 53, 
zatímco vypracování návrhu evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti spadajícího do působnosti čl. 
45 odst. 1 písm. a) nebo b) navrhne 
skupina zúčastněných stran pro 
certifikaci zřízená podle článku [20b].

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží vytvoření skupiny zúčastněných stran pro certifikaci.

Pozměňovací návrh 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura ENISA na základě 
žádosti Komise vypracuje návrh 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který splňuje 
požadavky stanovené v článcích 45, 46
a 47 tohoto nařízení. Vypracování návrhu 

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

systému certifikace IT bezpečnosti mohou 
Komisi navrhnout členské státy nebo 
Evropská skupina pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti (dále jen 
„skupina“), zřízená podle článku 53, nebo 
stálá skupina zúčastněných stran zřízená 
podle článku 20. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by existovat dostatečné množství způsobů, jak navrhnout vypracování návrhu 
evropského systému certifikace IT bezpečnosti, a přidání stálé skupiny zúčastněných stran 
rozšiřuje počet příslušných orgánů, aby bylo k dispozici více cest a byl současně zajištěn 
odborně podložený a spravedlivý postup.

Pozměňovací návrh 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropské normalizační organizace 
(ESO) na základě žádosti Komise 
vypracují návrh evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti. 
Vypracování návrhu evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
mohou Komisi navrhnout členské státy 
nebo Evropská skupina pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti (dále jen 
„skupina“), zřízená podle článku 53. 

Or. en

Pozměňovací návrh 417
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Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poté, co proběhnou otevřené
a transparentní konzultace s příslušnými 
zúčastněnými stranami, přijme Komise 
víceletý pracovní program Unie pro 
evropské systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který stanoví společné 
postupy, jež mají být prováděny na úrovni 
Unie, a strategické priority. Pracovní 
program obsahuje zejména seznam priorit 
určených produktů, procesů a služeb IKT, 
na které se vztahuje evropský systém 
certifikace kybernetické bezpečnosti. Před 
přijetím pracovního programu jej Komise 
předloží ke konzultaci agentuře ENISA
a co nejvíce přihlíží k jejímu stanovisku.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA definuje bezpečnostní 
cíle, bezpečnostní požadavky a prvky 
návrhu systému. Veškeré aspekty týkající 
se postupů posuzování shody stanoví 
Komise na základě zjištění agentury 
ENISA. Při této činnosti agentura ENISA 
úzce spolupracuje se zainteresovanými 
zúčastněnými stranami v odvětví
a konzultuje všechny příslušné zúčastněné 
strany a úzce spolupracuje se skupinou. 
Skupina poskytne agentuře ENISA pomoc
a odborné poradenství, které si agentura 
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ENISA v souvislosti s vypracováním 
návrhu systému vyžádá, mimo jiné 
případným poskytováním stanovisek.
V relevantních případech může agentura 
ENISA navíc ustavit také pracovní 
skupinu zúčastněných stran pro 
certifikaci, složenou z členů stálé skupiny 
zúčastněných stran, zúčastněných stran
z odvětví, aby se zajistil přístup zaměřený 
na odvětví, a z jakýchkoli dalších 
příslušných zúčastněných stran, aby bylo
k dispozici odborné poradenství
v oblastech, na které se vztahuje konkrétní
návrh systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA konzultuje všechny 
příslušné zúčastněné strany včetně 
sdružení spotřebitelů a úzce spolupracuje 
se skupinou a se stálou skupinou 
zúčastněných stran. Skupina a stálá 
skupina zúčastněných stran poskytne 
agentuře ENISA pomoc a odborné 
poradenství, které si agentura ENISA
v souvislosti s vypracováním návrhu 
systému vyžádá, mimo jiné případným 
poskytováním stanovisek. Při přípravě 
každého kandidátského systému ENISA 
definuje kontrolní seznam rizik
a odpovídajících prvků kybernetické 
bezpečnosti, aby bylo možné účinně čelit
těmto rizikům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 420
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA konzultuje všechny 
příslušné zúčastněné strany a úzce 
spolupracuje se skupinou a vezme v úvahu 
již existující vnitrostátní a mezinárodní 
normy, včetně neformálních dohod
v rámci průmyslových sdružení, aby 
nedocházelo ke zdvojení. Skupina 
poskytne agentuře ENISA pomoc
a odborné poradenství, které si agentura 
ENISA v souvislosti s vypracováním 
návrhu systému vyžádá, mimo jiné 
případným poskytováním stanovisek.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Nadine Morano

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA transparentně konzultuje 
všechny příslušné zúčastněné strany a úzce 
spolupracuje se skupinou, stálou skupinou 
zúčastněných stran a pro každý návrh 
systému s ad hoc konzultačními 
platformami. Ty poskytnou agentuře 
ENISA pomoc a odborné poradenství, 
které si agentura ENISA v souvislosti
s vypracováním návrhu systému vyžádá, 
mimo jiné případným poskytováním 
stanovisek.
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Or. fr

Odůvodnění

Jednotlivé konzultační procesy hrají důležitou úlohu při sdružování a úzké spolupráci 
odborníků v oblasti návrhu systému a zpřístupňování jejich informací a zkušeností s daným 
produktem nebo službou agentuře ENISA.

Pozměňovací návrh 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA konzultuje všechny 
příslušné zúčastněné strany, jakož
i organizace spotřebitelů, pracovní 
skupinu zřízenou podle článku 29
a případně Evropský sbor pro ochranu 
osobních údajů a úzce spolupracuje se 
skupinou. Skupina poskytne agentuře 
ENISA pomoc a odborné poradenství, 
které si agentura ENISA v souvislosti
s vypracováním návrhu systému vyžádá, 
mimo jiné případným poskytováním 
stanovisek. 

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska evropského inspektora ochrany údajů. Je nanejvýš důležité, aby se 
vytvořily technické a správní synergie, aby organizace usilující o soulad s příslušnými 
nástroji nevnímaly certifikace v rámci evropského rámce pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti a obecného nařízení o ochraně osobních údajů jako protichůdné nebo 
nesouvisející.

Pozměňovací návrh 423
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
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Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Martina Werner
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání návrhu systému 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 
agentura ENISA konzultuje všechny 
příslušné zúčastněné strany v souladu
s požadavky článku 20a a úzce 
spolupracuje se skupinou. Skupina 
poskytne agentuře ENISA pomoc
a odborné poradenství, které si agentura 
ENISA v souvislosti s vypracováním 
návrhu systému vyžádá, mimo jiné 
případným poskytováním stanovisek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 427
András Gyürk

Návrh nařízení
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Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při vypracovávání první verze 
návrhu systému uvedeného v odstavci 1 
tohoto článku evropská normalizační 
organizace konzultuje všechny příslušné 
zúčastněné strany a úzce spolupracuje se 
skupinou. Skupina poskytne evropské 
normalizační organizaci pomoc a odborné 
poradenství, které si evropská 
normalizační organizace v souvislosti
s vypracováním návrhu systému vyžádá, 
mimo jiné případným poskytováním 
stanovisek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Před vypracováním návrhu 
systému uvedeného v odstavci 1 tohoto 
článku povede Komise otevřené veřejné 
konzultace pro všechny příslušné 
zúčastněné strany. Při přípravě konzultací 
Komise úzce spolupracuje s Evropskou
skupinou pro certifikaci kybernetické 
bezpečnosti, agenturou ENISA a skupinou 
zúčastněných stran pro certifikaci. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží vytvoření skupiny zúčastněných stran pro certifikaci.

Pozměňovací návrh 429



PE621.098v01-00 26/125 AM\1152206CS.docx

CS

Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropská skupina pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti a skupina 
zúčastněných stran pro certifikaci.
poskytnou pomoc a odborné poradenství, 
které si agentura ENISA v souvislosti
s vypracováním návrhu systému vyžádá, 
mimo jiné případným poskytováním 
stanovisek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží vytvoření skupiny zúčastněných stran pro certifikaci.

Pozměňovací návrh 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Kromě toho, pokud jde o návrh 
systému, který spadá do působnosti čl. 45 
odst. 1 písm. a) a b), Komise konzultuje 
skupinu zúčastněných stran pro 
certifikaci a požádá ji o schválení před 
konečným přijetím evropského systému
certifikace kybernetické bezpečnosti. 
Totéž platí pro návrh systému spadajícího 
do působnosti čl. 45 odst. 1 písm. c) ve 
vztahu k Evropské skupině pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží vytvoření skupiny zúčastněných stran pro certifikaci.

Pozměňovací návrh 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Agentura ENISA při přípravě 
návrhu systému stanoví po poradě
s Evropskou skupinou pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti, respektive
s ohledem na daný návrh systému se
skupinou zúčastněných stran pro 
certifikaci, časový rozvrh, do kdy nabude 
konkrétní návrh systému účinnosti. Pokud 
tato lhůta nebude dodržena, bude návrh
systému považován za neplatný a zrušený.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely dlouhodobého plánování investic se zúčastněné strany dohodnou na konkrétním 
časovém plánu pro zavedení nových návrhů evropských systémů certifikace. Ustanovení 
vázaná na termín budou motivovat k včasnému přijetí těchto systémů.

Pozměňovací návrh 432
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Agentura ENISA návrh evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, vypracovaný v souladu
s odstavcem 2 tohoto článku, předá 
Komisi. Agentura ENISA zahrne do 
informací pro Komisi veškeré poznámky 
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nebo výhrady, které vyslovili členové 
skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení.

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení. Komise může před 
přijetím těchto prováděcích aktů 
konzultovat s Evropským sborem pro 
ochranu osobních údajů a vzít v úvahu 
jeho názor.

Or. en
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Odůvodnění

Na základě stanoviska evropského inspektora ochrany údajů. Tento pozměňovací návrh 
zajišťuje soulad certifikací v rámci evropského rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti
a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh 435
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení.

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů, služeb a procesů 
IKT splňující požadavky článků 45, 46
a 47 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Martina Werner

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení.

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů, procesů a služeb 
IKT splňující požadavky článků 45, 46
a 47 tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení.

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů, procesů a služeb 
IKT splňující požadavky článků 45, 46
a 47 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
prováděcí akty, kterými stanoví evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti produktů a služeb IKT 
splňující požadavky článků 45, 46 a 47 
tohoto nařízení.

4. V souladu s čl. 55 odst. 2 může 
Komise na základě návrhu systému 
vypracovaného agenturou ENISA přijímat 
akty v přenesené pravomoci, kterými 
stanoví evropské systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti produktů, služeb
a procesů IKT splňující požadavky 
článků 45, 46 a 47 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Komise bude mít právo vydávat akty v přenesené pravomoci, aby bylo zajištěno, že 
spoluzákonodárci budou moci vykonávat své kontrolní pravomoci.

Pozměňovací návrh 439
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Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura ENISA spravuje zvláštní 
internetové stránky poskytující informace
o evropských systémech certifikace 
kybernetické bezpečnosti a zajišťující 
jejich propagaci.

5. Agentura ENISA spravuje zvláštní 
internetové stránky poskytující informace
o evropských systémech certifikace 
kybernetické bezpečnosti a zajišťující 
jejich propagaci. Agentura ENISA se 
rovněž snaží poskytovat spotřebitelům 
vhodné informace o příslušných 
systémech certifikace, například 
poskytnutím pokynů a doporučení pro on-
line a offline trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Agentura ENISA spravuje zvláštní 
internetové stránky poskytující informace
o evropských systémech certifikace 
kybernetické bezpečnosti a zajišťující 
jejich propagaci.

5. Agentura ENISA spravuje
v souladu se směrnicí (EU) 2016/2102 
zvláštní internetové stránky poskytující 
informace o evropských systémech 
certifikace kybernetické bezpečnosti
a zajišťující jejich propagaci, včetně 
systémů certifikace a certifikovaných 
produktů, procesů, služeb a systémů IKT, 
které byly staženy nebo jejichž platnost už 
skončila.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise může jménem Evropské 
unie uzavírat dohody o vzájemném 
uznávání certifikátů se zahraničními trhy 
nebo třetími zeměmi. Tyto dohody
o vzájemném uznávání se stanoví podle 
stejného postupu pro vypracování
a přijetí, jak je jinak stanoveno pro 
systémy v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Agentura ENISA při maximálním 
zohlednění stanoviska skupiny zajistí, aby
veškeré návrhy evropských systémů 
kybernetické bezpečnosti nebránily účinné 
hospodářské soutěži vytvářením překážek 
pro vstup nových společností a výrobků na 
trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Přijaté systémy budou v rámci 
struktury zřízené podle tohoto nařízení 
přezkoumány a v případě potřeby ve 
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spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami a skupinou pravidelně 
aktualizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Martina Werner

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Agentura přezkoumá přijaté 
systémy na žádost skupiny, Komise nebo 
každých pět let, přičemž zohlední zpětnou 
vazbu od příslušných zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Agentura ENISA poskytne 
nezbytné mechanismy, pokyny a postupy 
pro přizpůsobení a aktualizaci evropských 
systémů kybernetické bezpečnosti s cílem 
zohlednit nový vývoj v oblasti technologie 
kybernetické bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
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Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti je navržen tak, aby 
zohledňoval tyto bezpečnostní cíle pro 
zajištění přístupnosti, neporušenosti
a důvěrnosti služeb:

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropský systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti je navržen tak, aby 
zohledňoval cíle spojené s těmito 
kategoriemi:

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chránit ukládané, předávané nebo 
jinak zpracovávané údaje proti 
náhodnému nebo neoprávněnému 
ukládání, zpracování, přístupu nebo 
sdělování;

a) v případě výrobků, které odpovídají 
základnímu stupni záruky nebo úrovni 
vlastního prohlášení o shodě s certifikací, 
spotřební elektronická zařízení 
definovaná v článku 2 [(11) a (nový)]. 
Evropské systémy certifikace kybernetické
bezpečnosti pro tuto kategorii podporují 
přijetí mezinárodních norem z jednotného 
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trhu a jejich uvedení na jednotný trh.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny cíle navrhovaného nařízení a zejména jeho bezproblémové fungování
v budoucnu, měly by být bezpečnostní cíle vymezeny spíše podle použití výrobku než podle 
jeho stávajících vlastností.

Pozměňovací návrh 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) chránit ukládané, předávané nebo 
jinak zpracovávané údaje proti 
náhodnému nebo neoprávněnému 
zničení, náhodné ztrátě nebo úpravám;

b) v případě výrobků odpovídajících 
významné úrovni záruky výrobky, služby
a procesy IKT, které zajišťují průmyslový 
ovládací systém nebo se používají
v robotice a autonomních vozidlech, nebo 
koncová zařízení softwaru a hardwaru 
používaná pro poskytování základních 
služeb pro operátory, jež definuje
směrnice (EU) 2016/1148. Evropské 
systémy certifikace kybernetické
bezpečnosti pro tuto kategorii musí 
vycházet z mezinárodních norem.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny cíle navrhovaného nařízení a zejména jeho bezproblémové fungování
v budoucnu, měly by být bezpečnostní cíle vymezeny spíše podle použití výrobku než podle 
jeho stávajících vlastností.

Pozměňovací návrh 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit, aby oprávněné osoby, 
programy nebo stroje měly přístup 
výhradně k údajům, službám nebo 
funkcím, jichž se týkají jejich přístupová 
práva;

c) v případě výrobků, které odpovídají 
vysokému stupni certifikace, výrobky, 
služby a procesy IKT používané veřejnou 
správou členského státu. Evropské 
systémy certifikace kybernetické 
bezpečnosti pro tuto kategorii vycházejí
z mezinárodních norem, stávajících 
vnitrostátních nebo mnohostranných 
norem používaných členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny cíle navrhovaného nařízení a zejména jeho bezproblémové fungování
v budoucnu, měly by být bezpečnostní cíle vymezeny spíše podle použití výrobku než podle 
jeho stávajících vlastností.

Pozměňovací návrh 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit, aby oprávněné osoby, 
programy nebo stroje měly přístup 
výhradně k údajům, službám nebo 
funkcím, jichž se týkají jejich přístupová 
práva;

c) zajistit, aby oprávněné osoby, 
programy nebo stroje měly přístup 
výhradně k údajům, službám nebo 
funkcím, jichž se týkají jejich přístupová 
práva, a aby byl zaveden postup 
identifikace a dokumentace všech 
závislostí a slabých míst v produktech, 
procesech a službách IKT;

Or. en

Odůvodnění

Musí existovat postup odhalování slabých míst, aby se zajistila prevence incidentů.

Pozměňovací návrh 452
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaznamenat, které údaje, funkce 
nebo služby byly kdy a kým sděleny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaznamenat, které údaje, funkce 
nebo služby byly kdy a kým sděleny;

d) zajistit, aby produkty, procesy
a služby IKT neobsahovaly žádná slabá 
místa a odolaly stanovené úrovni útoku;

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na předchozí bod, jakmile je známo slabé místo, musí existovat kvalitní 
řešení/záplata.

Pozměňovací návrh 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajistit, aby bylo možné 
kontrolovat, ke kterým údajům, službám 
nebo funkcím kdy a kdo získal přístup 

vypouští se
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nebo je použil;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) včas obnovit dostupnost údajů, 
služeb a funkcí a přístup k nim v případě 
fyzických nebo technických incidentů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) zajistit, aby produkty a služby IKT 
byly poskytovány s aktualizovaným 
softwarem a hardwarem, který neobsahuje 
známá slabá místa; zajistit, aby byly 
navrženy a realizovány způsobem, který 
účinně omezuje vznik nebo vytváření 
slabých míst, a zajistit, aby byly zavedeny 
mechanismy pro bezpečné aktualizace 
softwaru včetně automatických aktualizací 
(update) zabezpečení a možností přechodů 
na vyšší verzi (upgrade) hardwaru;

Or. en

Odůvodnění

Zajištění absence známých slabých míst je dobrým prvním krokem, ale účinné řešení bude 
zahrnovat prostředky k řešení neznámých slabých míst.

Pozměňovací návrh 458
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) umožnit, aby produkty a služby 
IKT byly poskytovány s aktualizovaným 
softwarem a hardwarem, aby byly
k dispozici odpovídající a včasné 
aktualizace napravující známá slabá místa,
a aby byly zavedeny mechanismy pro 
bezpečné aktualizace softwaru a hardwaru.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. g – bod i (nový)



PE621.098v01-00 40/125 AM\1152206CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) h) zajistit, aby produkty a služby 
IKT byly vytvářeny v souladu
s bezpečnostními požadavky daného 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Seán Kelly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajistit, aby prostředí pro produkty
a služby IKT bylo rozděleno do menších 
subsystémů a dílčích sítí, aby bylo 
zvládnutelnější jej chránit a omezovat 
škody v případě incidentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajistit, aby prostředí pro produkty
a služby IKT bylo rozděleno do menších 
subsystémů a dílčích sítí, aby bylo 
zvládnutelnější jej chránit a omezovat 
škody v případě incidentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajistit, aby produkty, procesy, 
služby a systémy IKT byly vytvářeny
a provozovány v souladu se zásadou 
bezpečnosti již ve stádiu návrhu a se 
standardním nastavením ochrany 
bezpečnosti a v souladu s povinnostmi 
stanovenými v článku -43.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 
týkající se bezpečnosti vymezené v článku 
-43, Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může u produktů, 
procesů, služeb a systémů IKT, jež jsou
v rámci daného systému vydány, určit 
jednu nebo více těchto úrovní záruky 
založených na posouzení rizik: úroveň
funkčně bezpečnou, významnou a/nebo 
vysokou. Úroveň záruky vychází
z kontrolního seznamu rizik a příslušných 
prvků kybernetické bezpečnosti, které 
agentura ENISA určila podle čl. 44 odst. 
2, jež souvisí s produktem, procesem, 
službou nebo systémem IKT, na které se 
certifikační systém vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Nadine Morano
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může určit jednu 
nebo více těchto úrovní záruky založených 
na posouzení rizik podle kontextu
a zamýšleného použití produktů, procesů
a služeb IKT: základní, významnou a/nebo 
vysokou.
Metody posuzování shody, které lze použít, 
musí být na základě analýzy rizik uvedeny
ve specifikacích každého evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Je lepší, aby metody posuzování shody, které lze použít, nebyly stanoveny obecně předem, ale
v jednotlivých případech a podle druhu produktu nebo služby a s přihlédnutím ke kontextu 
použití.

Pozměňovací návrh 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může u produktů
a služeb IKT, jež jsou v rámci daného 
systému vydány, určit jednu nebo více 
těchto úrovní záruky: základní, významnou 
a/nebo vysokou. Systém certifikace
s různými úrovněmi záruky musí být 
doplněn o informace vysvětlující riziko, 
které zůstává u každé úrovně záruky, a to, 
že spotřebitelé musí být neustále ostražití
a musí si být vědomi kybernetických 
hrozeb.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud se spotřebitelé domnívají, že má-li produkt nebo služba ICT vysokou úroveň záruky, 
znamená to, že je produkt nebo služba chráněný před kybernetickou hrozbou, jsou sami 
ohroženi. Spotřebitelé a podniky by měli být neustále ostražití a měli by si být vědomi toho, že 
dokonce i produktům nebo službám, které mají vysokou míru záruky, hrozí kybernetický 
incident, pokud není dodržen osvědčený postup.

Pozměňovací návrh 466
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může na základě 
následujících rizik podle kontextu
a zamýšleného použití produktů, procesů, 
systémů a služeb IKT určit jednu nebo více 
těchto úrovní záruky: základní, významnou 
a/nebo vysokou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 467
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může určit jednu 
nebo více těchto úrovní založených na 
posouzení rizik podle kontextu
a zamýšleného použití produktů, procesů
a služeb IKT: základní, významnou a/nebo 
vysokou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti určí u produktů
a služeb IKT, jež jsou v rámci daného 
systému vydány, kritéria odpovědnosti pro
jednu nebo více těchto úrovní záruky: 
základní, významnou a/nebo vysokou.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může určit jeden
nebo více požadavků na záruku 
založených na posouzení rizik a hrozeb, 
které určí kontext, v němž mají být daný 
produkt, proces nebo služba provozovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti může určit jeden
nebo více požadavků na záruku 
založených na posouzení rizik a hrozeb, 
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těchto úrovní záruky: základní, 
významnou a/nebo vysokou.

které určí kontext, v němž mají být daný 
produkt, proces nebo služba provozovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby se vyjasnil rozsah a zajistilo se řádné přizpůsobení se stávajícím mezinárodním normám, 
měl by návrh nařízení specifikovat, že budoucí dobrovolné rámce certifikace pokrývají vedle 
„produktů“ a „služeb“ i „procesy“. 

Pozměňovací návrh 472
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 473
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura ENISA po konzultaci se 
zúčastněnými stranami určí nebo vytvoří 
úrovně záruky, které budou specifikovány
v evropských systémech certifikace 
kybernetické bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Metody posuzování shody, které 
mohou být použity, se upřesní ve 
specifikacích každého evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti
v souladu s článkem 47 a na základě 
analýzy rizik.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem vytvoření podmínek nutných pro důvěru ve vzájemné uznávání certifikací
a harmonizaci vnitrostátních systémů certifikace je zapotřebí společně vymezit úrovně záruky, 
zejména pokud jde o metody posuzování spojené s těmito úrovněmi.

Pozměňovací návrh 475
Pilar del Castillo Vera
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

vypouští se

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

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

2. Úrovně záruky odkazují na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje odpovídající 
stupeň důvěry v deklarované nebo 
uváděné kybernetickobezpečnostní kvality 
produktu nebo služby IKT a je 
charakterizován odkazem na související 
technické specifikace, normy a postupy, 
včetně technických kontrol, jejichž účelem 
je snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů; úroveň záruky 
se stanoví případ od případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria a metody posuzování:

Or. fr

Pozměňovací návrh 479
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria a metodu posuzování:

Or. fr

Pozměňovací návrh 480
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úrovně záruky „základní“, 
„významná“ a „vysoká“ splňují tato 
kritéria:

2. Úrovně záruky „základní“, 
„střední“ a „vysoká“ splňují tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Edouard Martin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) základní úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje omezený 
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů; certifikace 
základní úrovně záruky osvědčuje, že jsou 
kryta známá kybernetická rizika. Metoda 
posuzování je založena na technickém 
přezkoumání shody technické 
dokumentace spojené s produktem nebo 
službou IKT orgánem pro posouzení 
shody;

Or. fr



AM\1152206CS.docx 51/125 PE621.098v01-00

CS

Pozměňovací návrh 483
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) základní úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje omezený 
stupeň důvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) certifikát základní úrovně záruky 
odpovídá hodnocení třetích stran, že jsou 
kryta základní rizika kybernetických 
incidentů pro procesy, výrobky nebo 
služby IKT;

Or. en
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Pozměňovací návrh 485
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) základní úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje omezený 
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů; metoda 
posuzování musí být založena na 
technickém přezkoumání shody technické 
dokumentace spojené s produktem nebo 
službou IKT orgánem pro posouzení 
shody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) základní úroveň záruky odkazuje 
na certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje omezený
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 

a) „funkčně bezpečná“ úroveň záruky 
odkazuje na certifikát vydaný v rámci 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti, který poskytuje 
dostačující stupeň důvěry v deklarované 
nebo uváděné kybernetickobezpečnostní 
kvality produktu nebo služby IKT, jelikož 
odpovídá splnění bezpečnostních 
povinností stanovených v článku [-43] 
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technických kontrol, jejichž účelem je 
snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů;

podle zásady bezpečnosti již ve stádiu 
návrhu a se standardním nastavením 
ochrany bezpečnosti, a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vytvoření dobře fungujícího rámce certifikace je důležité při definování úrovní 
záruky zohlednit použití stávajících všeobecně přijatých norem. Takové stávající normy 
mohou být národní, mezinárodní (ISO 27XXX) nebo mnohostranné (SOG-IS, společná 
kritéria).

Pozměňovací návrh 488
Massimiliano Salini
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) základní úroveň rizika odpovídá 
nízké míře rizika pro související produkt, 
proces a službu IKT. Nízká míra rizika 
existuje v případě, že útok na produkt, 
proces nebo službu IKT významně 
neohrožuje dostupnost, pravost, 
neporušenost, důvěrnost nebo jiné 
důležité cíle ani zdraví uživatelů nebo 
třetích stran, životní prostředí, soukromí 
či jiné důležité zákonné zájmy nebo 
kritickou infrastrukturu a její podpůrné 
systémy nebo produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) toto posouzení zahrnuje 
přezkoumání technické dokumentace 
produktu, služby nebo procesu IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Edouard Martin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

na certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje významný 
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
významně snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů; certifikace 
významné úrovně záruky osvědčuje, že 
jsou kryta známá rizika kybernetických 
incidentů a že produkt, služba nebo 
systém mohou odolat útokům
s omezenými zdroji. Metoda posuzování je 
založena na přezkoumání shody 
bezpečnostních prvků produktu nebo 
služby orgánem pro posouzení shody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 493
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) střední úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje střední stupeň 
důvěry;

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) certifikát významné úrovně záruky 
odpovídá hodnocení třetích stran, že jsou 
kryta významná rizika kybernetických 
incidentů pro procesy, produkty nebo 
služby IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) významná úroveň záruky odkazuje 
na certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje významný 
stupeň důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT a je charakterizován 
odkazem na související technické 
specifikace, normy a postupy, včetně 
technických kontrol, jejichž účelem je 
významně snížit riziko kybernetických 
bezpečnostních incidentů; metoda 
posuzování musí být založena na 
přezkoumání shody bezpečnostních prvků 
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produktu nebo služby orgánem pro 
posouzení shody.

Or. fr

Odůvodnění

U certifikátů s vysokou úrovní záruky musí být produkty a systémy schopny prokázat svou 
odolnost vůči útokům, včetně těch nejdůmyslnějších. Metoda hodnocení spojená s certifikací 
proto musí zahrnovat testy účinnosti zaručující, že produkt může odolat určité úrovni útoku.

Pozměňovací návrh 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vytvoření dobře fungujícího rámce certifikace je důležité při definování úrovní 
záruky zohlednit použití stávajících všeobecně přijatých norem. Takové stávající normy 
mohou být národní, mezinárodní (ISO 27XXX) nebo mnohostranné (SOG-IS, společná 
kritéria).

Pozměňovací návrh 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Massimiliano Salini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) významná úroveň rizika odpovídá 
vyšší míře rizika pro související produkt, 
proces a službu IKT. Vyšší míra rizika 
existuje v případě, že útok na produkt, 
proces nebo službu IKT ohrožuje 
dostupnost, pravost, neporušenost, 
důvěrnost nebo jiné důležité cíle nebo 
zdraví uživatelů či třetích stran, životní 
prostředí, soukromí či jiné důležité 
zákonné zájmy nebo kritickou 
infrastrukturu a její podpůrné systémy 
nebo produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) toto posouzení zahrnuje 
přezkoumání technické dokumentace
a testování začleněných bezpečnostních 
funkcí v souladu s požadavky stanovenými
v technické dokumentaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Edouard Martin

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

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

c) vysoká úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje vyšší stupeň 
důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT než certifikáty
s významnou úrovní záruky a je 
charakterizován odkazem na související 
technické specifikace, normy a postupy, 
včetně technických kontrol, jejichž účelem 
je předcházet kybernetickým 
bezpečnostním incidentům; certifikace 
vysoké úrovně záruky osvědčuje, že jsou 
kryta známá rizika kybernetických 
incidentů a že produkt, služba nebo 
systém mohou odolat důmyslným útokům
s významnými zdroji. Metoda hodnocení 
je založena na testech účinnosti pro 
vyhodnocení odolnosti bezpečnostních 
prvků proti útočníkovi na vysoké úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 502
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysoká úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje vyšší stupeň 
důvěry.

Or. en
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Pozměňovací návrh 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) certifikace vysoké úrovně záruky 
odpovídá hodnocení třetích stran, že jsou 
kryta vysoká rizika kybernetických 
incidentů pro procesy, produkty nebo 
služby IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\1152206CS.docx 63/125 PE621.098v01-00

CS

bezpečnostním incidentům. bezpečnostním incidentům. Metodika 
hodnocení by se měla opírat přinejmenším
o zkoušku účinnosti, která posuzuje 
odolnost bezpečnostních funkcí vůči 
útočníkům disponujícím významnými až
neomezenými zdroji.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nejvyšší rizikové faktory jsou určovány citlivostí produktu nebo služby, 
ale také intenzitou potenciálních útoků, je třeba vzít v úvahu rovněž intenzitu.

Pozměňovací návrh 505
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysoká úroveň záruky odkazuje na 
certifikát vydaný v rámci evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti, který poskytuje vyšší stupeň 
důvěry v deklarované nebo uváděné 
kybernetickobezpečnostní kvality produktu 
nebo služby IKT než certifikáty
s významnou úrovní záruky a je 
charakterizován odkazem na související 
technické specifikace, normy a postupy, 
včetně technických kontrol, jejichž účelem 
je předcházet kybernetickým 
bezpečnostním incidentům. Metoda 
hodnocení musí být založena na testech 
účinnosti pro vyhodnocení odolnosti 
bezpečnostních prvků proti útočníkovi na 
vysoké úrovni.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 506
Massimiliano Salini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysoká úroveň rizika odpovídá 
vysoké míře rizika pro související produkt, 
proces a službu IKT. Vysoká míra rizika 
existuje tam, kde útok na produkt, proces
a službu IKT ohrožuje dostupnost, 
pravost, neporušenost, důvěrnost nebo 
jiné důležité cíle a důvodně ohrožuje 
suverenitu státu nebo veřejnou 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vytvoření dobře fungujícího rámce certifikace je důležité při definování úrovní 
záruky zohlednit použití stávajících všeobecně přijatých norem. Takové stávající normy 
mohou být národní, mezinárodní (ISO 27XXX) nebo mnohostranné (SOG-IS, společná 
kritéria).

Pozměňovací návrh 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) toto posouzení zahrnuje 
přezkoumání technické dokumentace,
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testování začleněných bezpečnostních 
funkcí v souladu s požadavky stanovenými
v technické dokumentaci a hodnocení 
odolnosti procesů, produktů nebo služeb 
IKT vůči zkušeným útočníkům
s významnými neomezenými zdroji 
prostřednictvím penetračních testů.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě potřeby může Komise 
přijmout prováděcí akty v souladu s čl. 55 
odst. 2, přičemž bere v úvahu stanovisko 
agentury ENISA, Evropské skupiny pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti
a konzultačních platforem zúčastněných 
stran, stanovující podrobné rámcové 
požadavky pro každou úroveň záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Metodika rozlišování mezi různými 
úrovněmi záruky by se měla opírat o test, 
který posuzuje odolnost bezpečnostních 
funkcí proti útočníkům, kteří mají
k dispozici neomezené zdroje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a

Podle analýzy konkrétního rizika je třeba 
určit vhodnou metodu posuzování shody 
včetně vlastního posouzení, jak je 
stanoveno v článku 4 a v příloze II 
rozhodnutí č. 768/2008/ES.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění pružného, pragmatického a tržně orientovaného přístupu k certifikaci 
kybernetické bezpečnosti je rovněž povoleno používání široce přijímaných rámců nebo 
postupů.

Pozměňovací návrh 513
Nadine Morano

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a

Na základě analýzy rizika se určí vhodná 
metoda posuzování shody v souladu
s článkem 47 a v souladu s článkem 4
a přílohou II rozhodnutí č. 768/2008/ES.

Or. fr
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Odůvodnění

Omezení používání metody posuzování shody, jako je vlastní posouzení, na jedinou úroveň, 
bez ohledu na dotčený výrobek a kontext jeho použití, je na škodu potřebné flexibilitě, kterou 
je v této oblasti užitečné zachovat.

Pozměňovací návrh 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46b

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, může 
agentura ENISA nahradit požadavky na 
úroveň základní záruky zavedením 
systému informování o funkčnosti ve 
smyslu článku 2. Kritéria pro takový 
systém informování o funkčnosti jsou 
definována předem za účasti skupiny 
zúčastněných stran pro certifikaci.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o úrovně záruky definované v navrhovaném nařízení, mělo by zavedení systému 
informování o technických vlastnostech sloužit jako možná alternativa k základním úrovním 
záruky u spotřebních výrobků.

Pozměňovací návrh 515
Martina Werner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) předmět a rozsah certifikace včetně 
druhu nebo kategorií zahrnutých produktů, 
procesů a služeb IKT;
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Or. en

Pozměňovací návrh 516
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) subjekt posuzování shody a auditní 
orgán;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, na 
jejichž základě jsou konkrétní produkty
a služby IKT hodnoceny, například 
prostřednictvím odkazu na unijní nebo 
mezinárodní normy nebo technické 
specifikace; požadavky certifikace by měly 
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specifikace; být stanovené tak, že certifikaci lze 
začlenit do systematických procesů 
kybernetické bezpečnosti výrobce, které 
jsou dodržovány při vývoji i životním 
cyklu produktu nebo služby IKT, nebo ji 
na těchto procesech založit;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, na 
jejichž základě jsou konkrétní produkty
a služby IKT hodnoceny, například 
prostřednictvím odkazu na unijní a/nebo 
mezinárodní normy nebo technické 
specifikace. Již existující mezinárodní 
normy by se měly brát v úvahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Olle Ludvigsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podrobnou specifikaci 
kybernetickobezpečnostních požadavků, na 
jejichž základě jsou konkrétní produkty
a služby IKT hodnoceny, prostřednictvím 
odkazu na normy nebo technické 
specifikace v souladu s čl. 2 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1025/2012;
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Or. en

Pozměňovací návrh 521
Martina Werner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Csaba Molnár

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. b – bod i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) případně podporu „ochrany 
bezpečnosti již ve stádiu návrhu“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Dan Nica, Miroslav Poche

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně jednu nebo více úrovní 
záruky;  

c) jednu nebo více úrovní záruky
odpovědnosti subjektu posuzování shody
v případě nesouladu certifikovaných 
produktů nebo služeb IKT;  

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně jednu nebo více úrovní 
záruky;  

c) případně jednu nebo více úrovní 
záruky s ohledem mimo jiné na přístup 
založený na analýze rizik;  

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Olle Ludvigsson

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

d) konkrétní kritéria a metody 
hodnocení použité k prokázání toho, že 
bylo dosaženo konkrétních cílů uvedených
v článku 45, včetně typů těchto hodnocení;

d) konkrétní kritéria a metody 
hodnocení použité k prokázání toho, že 
bylo dosaženo konkrétních cílů uvedených
v článku 45 s odkazem na normy nebo 
technické specifikace v souladu s čl. 2 
odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012, včetně 
typů těchto hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Massimiliano Salini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) konkrétní kritéria a metody 
hodnocení použité k prokázání toho, že 
bylo dosaženo konkrétních cílů uvedených
v článku 45, včetně typů těchto hodnocení;

d) druhy posouzení shody, konkrétní 
kritéria a metody hodnocení stanovené
v článku 4 a v příloze II rozhodnutí 
768/2008/ES použité k prokázání toho, že 
bylo dosaženo konkrétních cílů uvedených
v článku 45;

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) stanoví-li systém systémy 
informování o technických vlastnostech, 
podmínky používání těchto systémů 
informování o technických vlastnostech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) pravidla pro sledování souladu
s požadavky uvedenými v certifikátech, 
včetně mechanismů pro prokázání trvalého 
souladu s uvedenými 
kybernetickobezpečnostními požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 532
Massimiliano Salini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) pravidla zaměřená na řešení 
slabých míst, která mohou vzniknout po 
vydání certifikátu, a to prostřednictvím 
vytvoření dynamického trvalého
organizačního postupu zahrnujícího jak 
poskytovatele, tak uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) pravidla, která vyžadují, jak a kdy 
příslušné orgány oznamují za použití 
koordinovaného postupu zveřejňování 
informací o slabých místech tato místa
v produktech, procesech, službách
a systémech IKT, která nejsou veřejně 
známá, příslušným prodejcům
a výrobcům.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

j) pravidla vyžadující okamžité 
oznamování slabých míst produktů
a služeb IKT, která nejsou obecně známa, 
vhodnými orgány příslušným prodejcům
a výrobcům za použití postupu 
koordinovaného odhalování slabých míst.

Or. en

Odůvodnění

Tyto orgány provázané se státem (například vnitrostátní skupiny CERT) by nakonec měly 
sdílet informace o slabých místech všech produktů a služeb ICT s dotčenými prodejci
a výrobci. Tento úkol musí být proveden v souladu s pokyny a doporučeními stanovenými
v mezinárodních normách ISO/IEC 29147:2014 a ISO/IEC 30111. Státní orgány, které jsou 
„nálezci“, používají oproti individuálním výzkumným pracovníkům zabývajícím se 
bezpečností velmi odlišné rizikové profily, pobídky, povinnosti a pravomoci vůči dotčeným 
prodejcům a výrobcům.

Pozměňovací návrh 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

l) případně označení vnitrostátních 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti podle článku 49 nebo metod 
vzešlých z odvětví pokrývajících stejný 
druh nebo kategorie produktů, procesů
a služeb IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Pilar del Castillo Vera

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

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

l) označení vnitrostátních nebo 
mezinárodních systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti pokrývajících 
stejný druh nebo kategorie produktů
a služeb, požadavků na bezpečnost
a metod a kritérií vyhodnocování v oblasti
IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

l) označení vnitrostátních nebo 
mezinárodních systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti nebo metod 
vzešlých z odvětví pokrývajících stejný 
druh nebo kategorie produktů, procesů
a služeb IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) případně dobu platnosti 
certifikátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) pravidla týkající se toho, jak a kdy 
se musí členské státy navzájem informovat
a jak a kdy musí informovat dotčené 
prodejce a výrobce v případě, že se dozví
o slabém místě, které není veřejně známo,
v produktu nebo službě IKT, které jsou dle 
tohoto systému certifikace certifikovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) pravidla týkající se toho, jak a kdy 
se mají členské státy navzájem informovat
v případě, že se dozví o slabém místě, které 
není veřejně známo, v produktu nebo 
službě IKT, které jsou dle tohoto systému 
certifikace certifikovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ma) druhy posouzení shody, kritéria 
hodnocení a metody stanovené v článku 4
a v příloze II rozhodnutí 768/2008/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) další pokyny týkající se 
osvědčených postupů v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a informace
o kybernetické hrozbě, která přetrvává
i navzdory certifikaci.

Or. en

Odůvodnění

Žádný produkt či služba ICT není zcela bezpečný. Systémy certifikace by měly zdůrazňovat 
trvalou potřebu ostražitosti a osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby 
spotřebitelé nebo jiné organizace zůstávali v pohotovosti.

Pozměňovací návrh 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Skupina zúčastněných stran pro 
certifikaci nebo Evropská skupina pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti musí 
na základě řádně odůvodněné žádosti 
agentury ENISA u svých systémů schválit 
jakékoli navrhované doplnění, odchylku 
nebo neuplatnění mezinárodních nebo 
unijních norem uvedených v odst. 1 písm. 
b) nejméně dva týdny před předáním 
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návrhu systému Komisi podle čl. 44 odst. 
3.

Or. en

Odůvodnění

Produkty IKT, které jsou vyvinuty, uváděny na trh nebo používány na globálních a evropských 
trzích, se do značné míry opírají o stávající, v širokém měřítku uplatňované normy. Odchylka 
nebo neuplatnění těchto norem musí být řádně odůvodněna.

Pozměňovací návrh 544
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Konkrétní akt Unie může 
doporučit, kdy lze certifikaci podle 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud harmonizované právní 
předpisy Unie neexistují, může skutečnost, 
že evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti lze použít
k vyslovení předpokladu shody s právními 
požadavky, stanovit právo členského státu.

4. Pokud harmonizované právní 
předpisy Unie neexistují, může skutečnost, 
že evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti lze použít, 
podpořit právo členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Systémy certifikace mohou být 
vytvořeny zejména pro skupiny výrobků 
uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47a

Systémy vytvořené dle tohoto nařízení 
nebudou vyžadovat oznámení změn, úprav 
certifikace nebo opakované certifikace, 
pokud takové změny nemají zásadní 
negativní dopad na bezpečnost produktů
a služeb IKT a spotřebních elektronických
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky nemusí procházet opakovanou certifikací v případě softwarových záplat nebo 
aktualizací nebo změn funkčnosti produktu za předpokladu, že tyto kroky nebudou mít zásadní 
negativní vliv na bezpečnost zařízení. Zavedení tohoto odkazu je z hlediska podnikání 
nesmírně důležité, neboť nepříznivé opakování certifikace může trvat déle než skutečná 
životnost aktualizace softwaru, což nakonec bude mít nepříznivý vliv na schopnost koncových 
uživatelů a operátorů zvýšit své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U produktů a služeb IKT, které 
byly certifikovány podle evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti přijatého podle článku 44, se 
předpokládá, že splňují požadavky daného 
systému.

1. U produktů, služeb a procesů IKT, 
které byly certifikovány podle evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti přijatého podle článku 44, se 
předpokládá, že splňují požadavky daného 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U produktů a služeb IKT, které 
byly certifikovány podle evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti přijatého podle článku 44, se 
předpokládá, že splňují požadavky daného 
systému.

1. U produktů, procesů a služeb IKT, 
které byly certifikovány podle evropského 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti přijatého podle článku 44, se 
předpokládá, že splňují požadavky daného 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Certifikace je dobrovolná, 2. Certifikace je povinná alespoň 
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nestanoví-li právo Unie jinak. pro:

a) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT, které používají provozovatelé 
základních služeb ve smyslu směrnice 
2016/1148/EU;

b) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT určené pro děti a domácnosti;

c) produkty, procesy, služby a systémy IKT 
určené pro zdravotnická zařízení;

d) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT používané pro bezpečnostní účely;

e) autonomní vozy.

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů a ve spolupráci s agenturou ENISA 
kategorie produktů uvedené v odstavci 1 
přezkoumat.

Certifikace je dobrovolná pro všechny 
ostatní produkty, nestanoví-li právo Unie 
jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Certifikace je dobrovolná pro 
produkty, služby a procesy IKT, které 
spadají do oblasti působnosti čl. 45 odst. 1 
písm. a) a čl. 45 odst. 1 písm. b),
nestanoví-li právo Unie jinak, a povinná 
pro produkty, služby a procesy IKT, které 
spadají do oblasti působnosti čl. 45 odst. 1 
písm. c), nestanoví-li právo Unie jinak.

Or. en
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Odůvodnění

Rozlišování mezi dobrovolnými a povinnými systémy certifikace je nezbytné, jelikož 
bezpečnostní cíle se u těchto dvou kategorií produktů a procesů IKT, na které se toto nařízení 
vztahuje, liší. V případě ochrany vládní infrastruktury a informací je certifikace povinná, 
protože by členským státům měla pomoci dosáhnout větší kybernetické odolnosti. Tento 
přístup dále podpoří větší harmonizaci povinností členských států ve smyslu směrnice (EU) 
2016/1148.

Pozměňovací návrh 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Certifikace pro úrovně záruky 
„střední“ a „vysoká“ je povinná. Pro
úrovně záruky „základní“ a „významná“
je dobrovolná, ale výrobce musí být 
povinen splnit minimální bezpečnostní 
normy, nestanoví-li právo Unie jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Certifikace je výhradně dobrovolná
a není jí dotčeno dobrovolné vlastní 
hodnocení/vlastní prohlášení o shodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Rolandas Paksas
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Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Certifikace je povinná.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Martina Werner

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro úroveň záruky „základní“ je 
možné provádět vlastní hodnocení shody 
na výhradní odpovědnost výrobce nebo 
poskytovatele produktů, postupů a služeb 
IKT, jak je stanoveno v článku 4 a 
v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Edouard Martin
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Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 558
Martina Werner

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti podle tohoto článku se vydává 
buď formou vlastního posouzení, nebo jej 
vydávají subjekty posuzování shody 
uvedené v článku 51 na základě kritérií 
obsažených v evropském systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
přijatém podle článku 44.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní orgány dozoru nad 
certifikací uvedené v článku 50 vydávají 
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evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti úrovně „vysoká“ na základě 
kritérií stanovených v evropském systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
přijatém v souladu s článkem 44.

Or. fr

Pozměňovací návrh 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Odchylně od odstavce 3 může 
konkrétní evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti pouze v řádně 
odůvodněných případech stanovit, že 
evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vyplývající z daného systému 
může být vydán pouze veřejným 
subjektem. Tímto veřejným subjektem je
orgán, který je akreditovaný jako orgán 
pro posuzování shody podle čl. 51 odst. 1. 
Fyzická nebo právnická osoba, která 
předkládá své produkty nebo služby IKT 
certifikačnímu mechanismu, poskytne 
subjektu posuzování shody uvedenému
v článku 51 veškeré informace nezbytné
k provedení certifikačního postupu.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění

Pozměňovací návrh 561
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Odchylně od odstavce 3 musí
konkrétní evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti v řádně 
odůvodněných případech, jako je úroveň 
záruky „vysoká“ dle čl. 46 písm. c),
stanovit, že evropský certifikát 
kybernetické bezpečnosti vyplývající
z daného systému může být vydán pouze 
příslušným veřejným subjektem na 
základě hodnocení provedeného 
nezávislým a oznámeným subjektem 
posuzování shody. Tímto veřejným 
subjektem je:

Or. fr

Pozměňovací návrh 562
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Odchylně od odstavce 3 může 
konkrétní evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti a pouze v řádně 
odůvodněných případech stanovit, že 
evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vyplývající z daného systému 
může být vydán pouze veřejným 
subjektem. Tímto veřejným subjektem je
orgán, který je akreditovaný jako orgán 
pro posuzování shody podle čl. 51 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vnitrostátní orgán dozoru nad 
certifikací uvedený v čl. 50 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vnitrostátní orgán dozoru nad 
certifikací uvedený v čl. 50 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nutné pro právní soudržnost se změnami v čl. 48 odst. 1

Pozměňovací návrh 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) subjekt, který je akreditován jako 
subjekt posuzování shody podle čl. 51 
odst. 1, nebo 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nutné pro právní soudržnost se změnami v čl. 48 odst. 1



PE621.098v01-00 90/125 AM\1152206CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekt zřízený podle zákonů, 
právních předpisů nebo jiných oficiálních 
správních postupů dotčeného členského 
státu, který splňuje požadavky na orgány 
certifikující produkty, procesy a služby 
podle normy ISO/IEC 17065:2012.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nutné pro právní soudržnost se změnami v čl. 48 odst. 1

Pozměňovací návrh 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo roztříštěnosti při uznávání nebo posuzování shody systémů certifikace
kybernetické bezpečnosti, musí článek zdůraznit, že předložení lze provést u jakéhokoli 
subjektu posuzování shody, který je akreditován členským státem EU.

Pozměňovací návrh 568
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Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nejméně tří let. Poté je lze bez dalších 
nákladů obnovit za stejných podmínek, 
pokud držitel certifikátu potvrdí, že jsou 
nadále splněny příslušné požadavky. Toto 
potvrzení musí být poskytnuto nejdříve 
šest měsíců a nejpozději 15 dní před 
uplynutím příslušné lhůty. Obnovení 
certifikátů je povoleno po celou dobu 
životnosti certifikovaného produktu.

Or. en

Odůvodnění

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Pozměňovací návrh 571
Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Certifikáty se vydávají na období 
definované v každém systému certifikace, 
které do značné míry souvisí s procesy
a schopností subjektů reagovat na útok,
a lze je obnovit za stejných podmínek, 
pokud jsou nadále splněny příslušné 
požadavky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Certifikáty se vydávají na období 
definované pro každý jednotlivý případ 
zvlášť a lze je obnovit za stejných 
podmínek, pokud jsou nadále splněny 
příslušné požadavky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vydaný podle tohoto článku je 
uznáván ve všech členských státech. 

7. Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vydaný podle tohoto článku je 
uznáván ve všech členských státech jako 
vyhovující místním požadavkům na 
kybernetickou bezpečnost vztahujícím se
k produktům a procesům IKT a ke
spotřebním elektronickým zařízením, na 
něž se vztahuje tento certifikát, přičemž je 
zohledněna daná úroveň záruky podle 
článku 46 a mezi těmito certifikáty
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neexistuje žádná diskriminace buď na 
základě členského státu původu, nebo 
vydávajícího orgánu pro posuzování 
shody uvedeného v článku 51. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo roztříštěnosti při uznávání nebo posuzování shody systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti, musí článek zdůraznit, že nedochází k diskriminaci na základě místa 
vydání certifikátu.

Pozměňovací návrh 575
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vydaný podle tohoto článku je 
uznáván ve všech členských státech. 

7. Evropský certifikát kybernetické 
bezpečnosti vydaný podle tohoto článku je 
uznáván ve všech členských státech.
V případě úrovně záruky „vysoká“ mohou 
být certifikáty vzájemně uznávány pouze 
tehdy, pokud jsou vydány veřejným 
subjektem podle čl. 48 odst. 4 písm. a).

Or. fr

Pozměňovací návrh 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Žádost o certifikaci musí být 
vyřízena do 12 měsíců ode dne jejího 
předložení, v opačném případě orgán pro 
posuzování shody ztratí akreditaci.
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Or. en

Odůvodnění

Subjekty posuzování shody musí zpracovávat žádosti o certifikaci včas. 

Pozměňovací návrh 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48a

Základní požadavky v oblasti IT 
bezpečnosti

1. Agentura do ... [dva roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] navrhne 
Komisi jasné a závazné základní 
požadavky v oblasti IT bezpečnosti pro 
všechna IT zařízení prodávaná nebo 
vyvážená z Unie, jako jsou:

a) výrobce poskytne písemné osvědčení, že 
zařízení neobsahuje žádné složky 
hardwaru, softwaru nebo firmwaru
s jakýmikoli známými slabými místy
v oblasti bezpečnosti;

b) zařízení využívá složky softwaru nebo 
firmwaru, které jsou schopny přijímat od 
prodejce správně ověřené a důvěryhodné 
aktualizace;

c) zdokumentovaná možnost dálkového 
přístupu zařízení, které je zabezpečeno 
proti neoprávněnému přístupu nejpozději
v okamžiku instalace; absence stejných 
předem nastavených pevně kódovaných 
standardních hesel pro všechna zařízení, 
zdokumentovaná možnost aktualizace, 
která jasně poukazuje na odpovědnost
v případě, že uživatel zařízení
neaktualizuje;

d) povinnost výrobce zařízení připojeného
k internetu, složce softwaru nebo 
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firmwaru informovat příslušný orgán
o všech známých slabých místech v oblasti 
bezpečnosti; 

e) povinnost výrobce zařízení připojeného
k internetu, složce softwaru nebo 
firmwaru poskytovat opravu, pokud jde
o jakékoli nové odhalené slabé místo
v oblasti bezpečnosti;

f) povinnost výrobce zařízení připojeného
k internetu, složce softwaru nebo 
firmwaru poskytovat informace o tom, jak 
zařízení přijímá aktualizace, očekávaný 
harmonogram ukončení bezpečnostní 
podpory a oznámení o ukončení 
bezpečnostní podpory;

g) povinnost výrobce zveřejnit zdrojový 
kód a dokumentaci po uplynutí data 
ukončení podpory.

2. Agentura jednou za dva roky 
přezkoumá a v případě potřeby pozmění 
požadavky uvedené v odstavci 1 a veškeré 
návrhy na změnu předloží Komisi.

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že 
navrhované nebo pozměněné požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 2 mají 
všeobecnou platnost v rámci Unie. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
55 odst. 2.

4. Komise zajistí vhodnou propagaci 
požadavků, o nichž bylo rozhodnuto, že 
mají obecnou platnost podle odstavce 3.

5. Agentura shromáždí všechny 
navrhované požadavky a jejich změny
v rejstříku a vhodnými prostředky je 
zpřístupní veřejnosti.

6. Zatímco výrobci odpovídají za zaručení 
souladu výrobku, procesu, služby nebo 
systému IKT, dovozci musí zajistit, aby 
výrobky, které uvádějí na trh, splňovaly 
příslušné požadavky a nepředstavovaly 
pro evropskou veřejnost hrozbu. Dovozce 
musí ověřit, že výrobce mimo EU provedl 
potřebné kroky a že výrobek, proces, 
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služba nebo systém jsou v souladu
s ustanoveními odstavce 1. Distributoři 
produktů, procesů, služeb a systémů IKT 
musí mít základní znalosti o právních 
požadavcích a průvodní dokumentaci. 
Distributoři musí být schopni určit 
výrobky, které nevyhovují požadavkům
a musí být rovněž schopni prokázat 
vnitrostátním orgánům, že jednali
s náležitou péčí, a musí mít k dispozici 
potvrzení výrobce nebo dovozce, že byla 
přijata nezbytná opatření. Distributor 
musí být rovněž schopen napomoci 
vnitrostátnímu orgánu v jeho úsilí
o získání potřebné dokumentace.

7. V případech stanovených v systému
s ohledem na povahu, životní cyklus nebo 
cenu výrobku může být jako alternativa
k úplnému procesu certifikace zajištěn 
soulad s povinnými základními požadavky
v oblasti IT bezpečnosti prostřednictvím 
vlastního prohlášení o shodě podle 
příslušného postupu pro posuzování 
shody.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vytvořit odolné IT prostředí, které bude bránit kyberkriminalitě a chránit základní 
práva uživatelů informačních technologií. V tomto nařízení by proto měly být v rámci 
povinných základních prvků IT bezpečnosti v Unii stanoveny vysoké cíle v oblasti IT 
bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že povaha, životní cyklus nebo náklady na výrobek by mohly 
proces certifikace znemožnit, mohla by vlastní certifikace nabídnout rychlou cestu k vstupu na 
trh a ochranu orgánů a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48a
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Kompatibilita s mezinárodními systémy 
vzájemného uznávání

1. V přípravné fázi návrhu evropského
systému certifikace kybernetické
bezpečnosti vyhodnotí agentura ENISA
a případně skupina zúčastněných stran 
pro certifikaci nebo Evropská skupinu pro 
certifikaci kybernetické bezpečnosti 
relevantnost stávajících mezinárodních 
dohod o vzájemném uznávání
a certifikacích.

2. Zahrnuje to posouzení toho, zda se na
vnitrostátní systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti zahrnuté do 
návrhu systému vztahuje některá 
mezinárodní dohoda o vzájemném 
uznávání.

3. Pokud se zjistí, že příslušná 
mezinárodní dohoda o vzájemném 
uznávání a certifikacích existuje, bude 
agentura ENISA usilovat o zajištění 
kompatibility:

a) podložením certifikací stejnými 
normami;

b) sladěním rozsahu, bezpečnostních cílů, 
metodiky hodnocení a úrovní záruk;

c) zahájením dialogu s obdobným řídícím 
orgánem o cílech uvedených v písm. a)
a b).

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení je racionalizovat stávající systémy certifikace a zajistit jejich široké uplatnění
v celé EU. V souladu s těmito ambicemi by měl rámec certifikace dbát na to, aby 
nenahrazoval mezinárodní dohody o vzájemném uznávání a vyvíjel certifikace, které mají buď 
stejný rozsah, nebo poskytují širší ekosystém, díky němuž by mohly být otázky, na které je 
Evropa citlivá, šířeji uznávané a dostaly by se i do jiných zemí.

Pozměňovací návrh 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
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Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž je dotčen odstavec 3, 
vnitrostátní systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti a související 
postupy pro produkty, procesy a služby 
IKT zahrnuté do evropského systému 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
ztrácejí svou účinnost od data uvedeného
v prováděcím aktu přijatém podle čl. 44 
odst. 4. Stávající vnitrostátní systémy 
certifikace kybernetické bezpečnosti
a související postupy pro produkty, procesy
a služby IKT, na něž se evropský systém 
certifikace kybernetické bezpečnosti 
nevztahuje, zůstávají v platnosti. Postupy
údržby s drobnými aktualizacemi nesmí 
zrušit platnost certifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že spoluzákonodárci budou moci vykonávat své kontrolní pravomoci, bude 
mít Komise právo vydávat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž je dotčen odstavec 3, považují 
se odkazy v platných právních předpisech, 
pravidlech, nařízeních nebo pokynech
k vnitrostátnímu systému certifikace 



AM\1152206CS.docx 101/125 PE621.098v01-00

CS

kybernetické bezpečnosti, který ztratil 
účinnost podle odstavce 1, za odkazy na 
příslušný evropský systém certifikace 
kybernetické bezpečnosti (mutatis 
mutandis).

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy nesmějí zavádět nové 
vnitrostátní systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti pro produkty
a služby IKT zahrnuté do platného 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti.

2. Členské státy nesmějí zavádět nové 
vnitrostátní systémy certifikace 
kybernetické bezpečnosti pro produkty,
procesy a služby IKT zahrnuté do platného 
evropského systému certifikace 
kybernetické bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a

Agentura ENISA na žádost jakékoli 
fyzické nebo právnické osoby určí, zda se 
pro účely tohoto článku na konkrétní 
vnitrostátní systém kybernetické 
bezpečnosti vztahuje evropský systém 
kybernetické bezpečnosti; agentura 
ENISA přijme své rozhodnutí a zveřejní je 
do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

Or. en
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Odůvodnění

Tento postup poskytuje zúčastněným stranám a žadatelům o certifikát větší zpřesnění.

Pozměňovací návrh 585
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý vnitrostátní orgán dozoru
nad certifikací je z hlediska své organizace, 
finančních rozhodnutí, právní struktury
a rozhodování nezávislý na subjektech, nad 
nimiž vykonává dozor. Vnitrostátní orgán 
dozoru nad certifikací nesmí být 
certifikačním subjektem nebo subjektem 
vydávajícím certifikát.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý vnitrostátní orgán dozoru 
nad certifikací je z hlediska své organizace, 
finančních rozhodnutí, právní struktury
a rozhodování nezávislý na subjektech, nad 
nimiž vykonává dozor. Vnitrostátní orgán 
dozoru nad certifikací nesmí být 
certifikačním subjektem nebo subjektem 
vydávajícím certifikát.

Or. en

Odůvodnění

Nutné pro zajištění transparentnosti a nezávislosti.
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Pozměňovací návrh 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) zajišťují koordinovaně v členských 
státech kontroly trhů s certifikovanými
a necertifikovanými produkty, aby se 
zabránilo duplicitním kontrolám
a maximalizovala se kontrola trhu, a to 
nejméně u 30 % výrobků certifikovaných
v předchozím roce, a ukládají držitelům 
certifikace povinnost stažení neshodného 
produktů z trhu v souladu s odst. 6 písm. 
e). Při určení 30 % výrobků, které budou 
předmětem kontroly shody, upřednostní
vnitrostátní certifikační orgány produkty
s vysokým rizikem pro spotřebitele, 
zejména pro děti, produkty vybavené 
novými technologiemi a/nebo produkty, 
které se hodně prodávají.;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Peter Kouroumbashev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) sledují a vymáhají uplatňování 
ustanovení podle této hlavy na vnitrostátní 
úrovni a dohlížejí na dodržování předpisů
v souladu s pravidly, které přijala
Evropská skupina pro certifikaci
kybernetické bezpečnosti podle čl. 53 odst. 
3 písm. da);

Or. en
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Pozměňovací návrh 589
Răzvan Popa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) sledují a vymáhají uplatňování 
ustanovení podle této hlavy na vnitrostátní 
úrovni a prověřují, zda certifikáty vydané 
subjekty posuzování shody usazenými na 
jejich území splňují požadavky stanovené
v této hlavě a v odpovídajícím evropském 
systému certifikace kybernetické 
bezpečnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 590
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Peter Kouroumbashev

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Peter Kouroumbashev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 594
Peter Kouroumbashev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) předkládají zprávu o výsledcích 
ověření podle písmene a) a posouzení
podle písmene b) agentuře ENISA
a Evropské skupině pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) předkládají zprávu o výsledcích 
ověření podle písmene a) a posouzení 
podle písmene b) agentuře ENISA
a Evropské skupině pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) spolupracují s dalšími 
vnitrostátními orgány dozoru nad 

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

certifikací nebo jinými veřejnými orgány, 
mimo jiné prostřednictvím sdílení 
informací o možných případech nesouladu 
produktů, procesů a služeb IKT
s požadavky tohoto nařízení nebo 
konkrétních evropských systémů 
certifikace kybernetické bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 597
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) za účelem ověření souladu
s ustanoveními podle hlavy III provádět 
šetření v podobě auditů u subjektů 
posuzování shody a držitelů evropských 
certifikátů kybernetické bezpečnosti;

b) za účelem ověření souladu
s ustanoveními podle hlavy III provádět 
šetření v podobě auditů u držitelů 
evropských certifikátů kybernetické 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 598
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v souladu s vnitrostátním právem 
přijímat vhodná opatření za účelem 
zajištění toho, aby subjekty posuzování 
shody nebo držitelé certifikátů dodržovali 
toto nařízení nebo evropský systém 
certifikace kybernetické bezpečnosti;

c) v souladu s vnitrostátním právem 
přijímat vhodná opatření za účelem 
zajištění toho, aby držitelé certifikátů 
dodržovali toto nařízení nebo evropský 
systém certifikace kybernetické 
bezpečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Vnitrostátní orgány dozoru nad 
certifikací spolupracují mezi sebou a 
s Komisí, a zejména si vyměňují 
informace, zkušenosti a osvědčené postupy 
týkající se certifikace kybernetické 
bezpečnosti a technických otázek 
týkajících se kybernetické bezpečnosti 
produktů a služeb IKT.

8. Vnitrostátní orgány dozoru nad 
certifikací spolupracují mezi sebou a 
s Komisí, a zejména si vyměňují 
informace, zkušenosti a osvědčené postupy 
týkající se certifikace kybernetické 
bezpečnosti a technických otázek 
týkajících se kybernetické bezpečnosti 
produktů, procesů a služeb IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Vnitrostátní orgány dozoru nad 8. Vnitrostátní orgány dozoru nad 
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certifikací spolupracují mezi sebou a 
s Komisí, a zejména si vyměňují 
informace, zkušenosti a osvědčené postupy 
týkající se certifikace kybernetické 
bezpečnosti a technických otázek 
týkajících se kybernetické bezpečnosti 
produktů a služeb IKT.

certifikací spolupracují mezi sebou a 
s Komisí, a zejména si vyměňují 
informace, zkušenosti a osvědčené postupy 
týkající se certifikace kybernetické 
bezpečnosti a technických otázek 
týkajících se kybernetické bezpečnosti 
produktů, služeb a procesů IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 8 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Každý vnitrostátní orgán dozoru 
nad certifikací a každý člen
a zaměstnanec každého vnitrostátního 
orgánu dozoru nad certifikací podléhá
v souladu s právem Unie nebo členského 
státu povinnosti dodržovat profesní 
tajemství jak během svého funkčního 
období, tak po jeho skončení, pokud jde
o jakékoli důvěrné informace, o nichž se 
dozvěděl v průběhu plnění svých úkolů 
nebo výkonu svých pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Peter Kouroumbashev

Návrh nařízení
Článek 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50a

Vzájemné hodnocení

1. Vnitrostátní orgány dozoru nad 
certifikací podléhají vzájemnému 
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hodnocení každé činnosti, kterou 
vykonávají podle článku 50 tohoto 
nařízení.

2. Vzájemné hodnocení se týká posouzení 
postupů zavedených vnitrostátními orgány 
dozoru nad certifikací, zejména postupů 
pro kontrolu shody produktů, které 
podléhají certifikaci kybernetické 
bezpečnosti, způsobilosti pracovníků, 
správnosti kontrol a metodiky kontrol, 
jakož i správnosti výsledků. V rámci 
vzájemného hodnocení se rovněž 
posuzuje, zda příslušné vnitrostátní 
orgány dozoru nad certifikací mají 
dostatečné zdroje pro řádné plnění svých 
povinností, jak to vyžaduje čl. 50 odst. 4.

3. Vzájemné hodnocení vnitrostátního 
orgánu dozoru nad certifikací provádí dva 
vnitrostátní orgány dozoru nad certifikací
z jiných členských států a Komise, toto 
hodnocení se provádí nejméně jednou za 
pět let. Agentura ENISA se může 
vzájemného hodnocení účastnit a o své 
účasti rozhodne na základě analýzy 
posouzení rizik.

4. Komise je v souladu s článkem 55a 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci s cílem vypracovat plán 
vzájemného hodnocení na dobu nejméně 
pěti let, který stanoví kritéria týkající se 
složení týmu provádějícího vzájemné 
hodnocení, metodiku používanou pro 
vzájemné hodnocení, harmonogram, 
periodicitu a další úkoly související se 
vzájemným hodnocením. Při přijímání 
těchto aktů v přenesené pravomoci 
Komise řádně zohlední hlediska skupiny.

5. Výsledek vzájemného hodnocení 
skupina přezkoumá. Agentura ENISA 
vypracuje shrnutí výsledků a zveřejní je.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě úrovně záruky „vysoká“ 
musí vnitrostátní orgány dozoru nad 
certifikací oznámit subjektu posuzování 
shody kromě své akreditace i své odborné 
znalosti a schopnosti v oblasti hodnocení 
kybernetické bezpečnosti. Vnitrostátní 
orgán dozoru nad certifikací musí 
provádět pravidelné kontroly oznámených 
schopností a odborných znalostí subjektů 
posuzování shody.

Or. fr

Odůvodnění

Vysoké úrovně záruky vyžadují testování účinnosti. Odborné znalosti a schopnosti orgánů 
posuzování shody provádějící testy účinnosti musí být pravidelně kontrolovány, aby se 
zajistila zejména kvalita testů.

Pozměňovací návrh 605
Edouard Martin

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě úrovně záruky „vysoká“ 
získají subjekty posuzování shody 
oprávnění od vnitrostátních orgánů 
dozoru nad certifikací pouze tehdy, pokud 
splňují stanovené požadavky na odborné 
znalosti a schopnosti prokázané při 
pravidelných kontrolách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo



PE621.098v01-00 112/125 AM\1152206CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akreditace se vydává na období 
nejvýše pěti let a lze ji za stejných 
podmínek obnovit, pokud daný subjekt 
posuzování shody splňuje požadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditační 
orgány akreditaci subjektu posuzování 
shody podle odstavce 1 tohoto článku 
zruší, pokud podmínky pro udělení 
akreditace nejsou splněny nebo přestanou 
být plněny nebo pokud opatření přijatá 
subjektem posuzování shody porušují toto 
nařízení.

2. Akreditace se vydává na období 
nejvýše pěti let a lze ji za stejných 
podmínek obnovit, pokud daný subjekt 
posuzování shody splňuje požadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditační 
orgány akreditaci subjektu posuzování 
shody podle odstavce 1 tohoto článku 
zruší, pokud podmínky pro udělení 
akreditace nejsou splněny nebo přestanou 
být plněny nebo pokud opatření přijatá 
subjektem posuzování shody porušují toto 
nařízení. Subjekty posuzování shody 
nesmějí od držitelů certifikace přijímat za 
své služby přímé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akreditace se vydává na období 
nejvýše pěti let a lze ji za stejných 
podmínek obnovit, pokud daný subjekt 
posuzování shody splňuje požadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditační 
orgány akreditaci subjektu posuzování 
shody podle odstavce 1 tohoto článku 
zruší, pokud podmínky pro udělení 
akreditace nejsou splněny nebo přestanou 
být plněny nebo pokud opatření přijatá 
subjektem posuzování shody porušují toto 
nařízení.

2. Akreditace se vydává na období 
nejvýše deseti let a lze ji za stejných 
podmínek obnovit, pokud daný subjekt 
posuzování shody splňuje požadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditační 
orgány akreditaci subjektu posuzování 
shody podle odstavce 1 tohoto článku 
zruší, pokud podmínky pro udělení 
akreditace nejsou splněny nebo přestanou 
být plněny nebo pokud opatření přijatá 
subjektem posuzování shody porušují toto 
nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby orgán pro posuzování shody získal akreditaci, dokud nevyprší lhůta
systému certifikace (včetně jeho prodloužení), který vydal během své akreditace.

Pozměňovací návrh 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
okolnosti, formáty a postupy oznámení 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 55 
odst. 2. 

5. Komise může stanovit 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci okolnosti, formáty a postupy 
oznámení uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku. Tyto akty v přenesené pravomoci
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 55 odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina je složena z vnitrostátních 
orgánů dozoru nad certifikací. Orgány jsou 
zastoupeny řediteli nebo jinými vysokými 
představiteli vnitrostátních orgánů dozoru 
nad certifikací.

2. Skupina je složena z vnitrostátních 
orgánů dozoru nad certifikací. Orgány jsou 
zastoupeny řediteli nebo jinými vysokými 
představiteli vnitrostátních orgánů dozoru 
nad certifikací. Členové skupiny 
zúčastněných stran pro certifikaci jsou 
oprávněni být na základě pozvání 
přítomni na zasedáních Evropské skupiny 
pro certifikaci kybernetické bezpečnosti
a účastnit se její práce.
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Or. en

Odůvodnění

Stejně jako je stanoveno v ustanoveních týkajících se účasti členských států na zasedáních
skupiny zúčastněných stran pro certifikaci, je i zúčastněným stranám umožněno účastnit se na 
základě pozvání Evropské skupiny pro certifikaci kybernetické bezpečnosti jejích jednání.

Pozměňovací návrh 610
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina je složena z vnitrostátních 
orgánů dozoru nad certifikací. Orgány 
jsou zastoupeny řediteli nebo jinými 
vysokými představiteli vnitrostátních 
orgánů dozoru nad certifikací.

2. Skupina je složena z vnitrostátních 
odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Peter Kouroumbashev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přijímat závazná pravidla určující 
intervaly, v nichž mají vnitrostátní orgány 
dozoru nad certifikací provádět ověřování 
certifikátů a vlastní posouzení shody,
a kritéria, rozsah a působnost těchto 
ověřování a přijímat společná pravidla
a normy pro předkládání zpráv v souladu
s čl. 50 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
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Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. f – bod. i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) usnadňovat sladění evropských 
systémů kybernetické bezpečnosti
s mezinárodně uznávanými normami, 
včetně přezkoumání stávajících 
evropských systémů kybernetické
bezpečnosti a případně doporučení 
agentuře ENISA navázat dialog
s příslušnými mezinárodními
normalizačními organizacemi a společně 
řešit nedostatky nebo mezery v dostupných 
mezinárodně uznávaných normách.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Edouard Martin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) stanovit mechanismus vzájemného 
hodnocení za účelem posouzení 
dodržování požadavků stanovených
v tomto nařízení každým vnitrostátním 
orgánem dozoru nad certifikací, zejména 
schopnosti splnit pro každou úroveň 
záruky úkoly popsané v tomto nařízení
s požadovanými odbornými znalostmi.
V případě potřeby může vzájemné 
hodnocení stanovit vhodná opatření, která 
mají být přijata.

Or. fr

Pozměňovací návrh 614
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) poskytovat ve spolupráci
s Evropskou skupinou pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti (dále jen 
„skupina“) zřízenou podle článku 53 
tohoto nařízení Komisi poradenství
a podporu v záležitostech týkajících se 
certifikace kybernetické bezpečnosti
a dohod o vzájemném uznávání certifikátů 
kybernetické bezpečnost se zahraničními 
trhy a třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. g) zavést postup vzájemného 
hodnocení. Tento postup zohlední 
zejména požadované odborné znalosti 
vnitrostátních orgánů dozoru nad 
certifikací při plnění jejich úkolů
v souladu s čl. 48 a 50, a v případě potřeby 
zahrnout vypracování dokumentů
s pokyny a osvědčenými postupy pro 
zlepšení souladu vnitrostátních orgánů 
dozoru nad certifikací s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. zohledňovat výsledky konzultací se 
zúčastněnými stranami prováděné při 
přípravě návrhu systému v souladu
s článkem 44 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Evropská skupina pro certifikaci kybernetické bezpečnosti rovněž vyhodnotí veškeré veřejné 
konzultace, které Komise vedla při přípravě návrhu systému/systémů kybernetické 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. h) dohlížet na dozor a zachování
certifikátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla upravující 
sankce za porušení této hlavy a evropských 
systémů certifikace kybernetické 
bezpečnosti a přijmou veškerá nezbytná 
opatření pro zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy [do 
…/neprodleně] uvědomí o těchto 

Členské státy stanoví pravidla upravující 
sankce za porušení hlavy IIa, hlavy III
a evropských systémů certifikace 
kybernetické bezpečnosti a přijmou 
veškerá nezbytná opatření pro zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy [do …/neprodleně] uvědomí o těchto 
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pravidlech a o těchto opatřeních Komisi
a informují ji o veškerých jejich pozdějších 
změnách. 

pravidlech a o těchto opatřeních Komisi
a informují ji o veškerých jejich pozdějších 
změnách. 

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) právo na účinný soudní opravný 
prostředek proti orgánu dozoru nebo 
subjektu posuzování shody

1. Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní 
nebo mimosoudní právní prostředek, má 
každá fyzická nebo právnická osoba právo 
na účinný soudní opravný prostředek: 

a) proti rozhodnutí subjektu posuzování 
shody nebo vnitrostátního orgánu dozoru 
nad certifikací, které se jich týká, také
(případně) ve vztahu k (ne)vydání nebo 
uznání evropského certifikátu 
kybernetické bezpečnosti, jehož je tato 
osoba držitelem; a

b) pokud vnitrostátní orgán dozoru nad 
certifikací nevyřídí stížnost, pro kterou je 
příslušný.

2. Řízení vedené proti subjektu 
posuzování shody nebo vnitrostátnímu 
orgánu dozoru nad certifikací se 
předkládá soudům členského státu,
v němž je usazen subjekt posuzování 
shody nebo vnitrostátní orgán dozoru nad 
certifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 54a

Právo na účinnou soudní nápravu proti 
orgánu dozoru

1. Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní 
nebo mimosoudní právní prostředek, má 
každá fyzická nebo právnická osoba právo 
na účinný soudní opravný prostředek: 

a) proti rozhodnutí subjektu posuzování 
shody nebo vnitrostátního orgánu dozoru 
nad certifikací, které se jich týká, také ve 
vztahu uznání evropského certifikátu 
kybernetické bezpečnosti, jehož je tato 
osoba nebo subjekt držitelem; a

b) pokud vnitrostátní orgán dozoru nad 
certifikací nevyřídí stížnost, pro kterou je 
příslušný.

2. Řízení vedené proti subjektu 
posuzování shody nebo vnitrostátnímu 
orgánu dozoru nad certifikací se 
předkládá soudům členského státu,
v němž je usazen subjekt posuzování 
shody nebo vnitrostátní orgán dozoru nad 
certifikací.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby žadatelé o certifikát měli nárok na účinnou soudní nápravu, pokud 
požádají o osvědčení v příslušném členském státě. Certifikace produktů nebo procesů by 
neměla být používána pro upřednostnění konkrétních subjektů vůči ostatním na základě 
zaujatých, předpojatých úvah, tj. na základě jejich národnosti.

Pozměňovací návrh 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
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Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději pět let po dni uvedeném
v článku 58 a poté každých pět let Komise 
posoudí dopad, efektivitu a účinnost 
agentury a jejích pracovních postupů, jakož
i případnou potřebu změnit mandát 
agentury a finanční důsledky této změny. 
Hodnocení zohledňuje veškerou zpětnou 
vazbu, kterou agentura v reakci na svou 
činnost zaznamenala. Pokud se Komise 
domnívá, že zachování agentury již není
s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jí 
byly svěřeny, odůvodněné, může 
navrhnout, aby byla ustanovení tohoto 
nařízení týkající se agentury změněna.

1. Nejpozději čtyři roky po dni 
uvedeném v článku 58 a poté každé čtyři 
roky Komise posoudí dopad, efektivitu
a účinnost agentury a jejích pracovních 
postupů, jakož i případnou potřebu změnit 
mandát agentury a finanční důsledky této 
změny. Hodnocení zohledňuje veškerou 
zpětnou vazbu, kterou agentura v reakci na 
svou činnost zaznamenala. Pokud se 
Komise domnívá, že zachování agentury 
již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, 
které jí byly svěřeny, odůvodněné, může 
navrhnout, aby byla ustanovení tohoto 
nařízení týkající se agentury změněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnocení rovněž posoudí dopad, 
efektivnost a účinnost ustanovení hlavy III
s ohledem na cíle zajištění odpovídající 
úrovně kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb IKT v Unii a zlepšení fungování 
vnitřního trhu.

2. Hodnocení rovněž posoudí dopad, 
efektivnost a účinnost ustanovení hlavy III
s ohledem na cíle zajištění odpovídající 
úrovně kybernetické bezpečnosti 
produktů, služeb a procesů IKT v Unii
a zlepšení fungování vnitřního trhu.
Komise posoudí pět let po přijetí nařízení 
potenciální rozšíření oblasti působnosti 
hlavy III.

Or. en

Odůvodnění

Počítá se s přezkumem nařízení, zejména pokud jde o hlavu III.
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Pozměňovací návrh 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnocení rovněž posoudí dopad, 
efektivnost a účinnost ustanovení hlavy III
s ohledem na cíle zajištění odpovídající 
úrovně kybernetické bezpečnosti produktů
a služeb IKT v Unii a zlepšení fungování 
vnitřního trhu.

2. Nejpozději čtyři roky po dni 
uvedeném v článku 58 a poté každé čtyři 
roky Komise rovněž posoudí dopad, 
efektivnost a účinnost ustanovení hlavy III
s ohledem na cíle zajištění odpovídající 
úrovně kybernetické bezpečnosti produktů, 
procesů a služeb IKT v Unii a zlepšení 
fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hodnocení posoudí postupný 
přechod k povinné certifikaci za 
předpokladu, že hodnocení trhu
a příslušná konzultace zúčastněných stran 
přinesou zjištění, která takový krok 
podpoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Název 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA 1 nová
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Po spuštění rámce EU pro certifikaci 
kybernetické bezpečnosti je 
pravděpodobné, že se pozornost soustředí 
na oblasti, které bezprostředně ohrožuje 
výzva, již přinášejí nově vznikající 
technologie. Obzvlášť zajímavá je oblast 
internetu věcí, neboť ovlivňuje požadavky 
spotřebitelů i průmyslu. Pro přijetí do 
certifikačního rámce se navrhuje 
následující seznam priorit:

1) Certifikace poskytování cloudových 
služeb.

2) Certifikace zařízení IoT, včetně:

a) zařízení na individuální úrovni, jako 
jsou ta, která jsou součástí oděvu;

b) zařízení na úrovni společnosti, jako 
jsou inteligentní automobily, inteligentní 
domy, zdravotnické pomůcky;

c) zařízení na úrovni společnosti, jako 
jsou inteligentní města a inteligentní sítě.

3) Průmysl 4.0 zahrnující inteligentní, 
propojené kyberneticko-fyzikální systémy, 
které automatizují všechny fáze 
průmyslové činnosti, od návrhu a výroby 
po provoz, dodavatelský řetězec a servisní 
údržbu.

4) Certifikace technologií a produktů 
využívaných v každodenním životě. 
Takovým příkladem by mohla být síťová 
zařízení, jako jsou domácí internetové 
routery.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je-li subjekt posuzování shody 
vlastněn nebo provozován veřejným 
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subjektem nebo institucí, musí být 
zajištěna a zdokumentována nezávislost
a neexistence jakéhokoli střetu zájmů 
mezi vnitrostátním orgánem dozoru nad 
certifikací na jedné straně a subjektem 
posuzování shody na straně druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Subjekt posuzování shody musí být 
schopen provádět všechny úkoly v rámci 
posuzování shody, které tomuto subjektu 
ukládá toto nařízení, ať již tyto úkoly 
provádí subjekt posuzování shody sám, 
nebo jsou prováděny jeho jménem a na
jeho odpovědnost.

8. Subjekt posuzování shody musí být 
schopen provádět všechny úkoly v rámci 
posuzování shody, které tomuto subjektu 
ukládá toto nařízení, ať již tyto úkoly 
provádí subjekt posuzování shody sám, 
nebo jsou prováděny jeho jménem a na 
jeho odpovědnost. Veškeré subdodávky 
nebo konzultace s externími pracovníky 
musí být řádně zdokumentovány, nesmějí 
zahrnovat žádné zprostředkovatele
a podléhají písemné dohodě týkající se 
mimo jiné důvěrnosti a střetu zájmů. 
Subjekt posuzování shody nese plnou 
odpovědnost za vykonávané úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Musí být zaručena nestrannost 
subjektů posuzování shody, jejich 
nejvyššího vedení a pracovníků, kteří 

12. Musí být zaručena nestrannost 
subjektů posuzování shody, jejich 
nejvyššího vedení a pracovníků, kteří 
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provádějí posuzování. provádějí posuzování, a subdodavatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. Pracovníci subjektu posuzování 
shody jsou povinni zachovávat služební 
tajemství, s výjimkou styku s příslušnými 
orgány členských států, v nichž 
vykonávají svou činnost, pokud jde
o veškeré informace, které obdrželi při 
plnění svých úkolů podle tohoto nařízení 
nebo podle jakéhokoli ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, kterým se 
uvedená směrnice provádí.

15. Subjekt posuzování shody a jeho 
pracovníci, výbory, dceřiné společnosti, 
subdodavatelé a jakýkoli přidružený 
subjekt nebo zaměstnanci externích 
orgánů subjektu posuzování shody jsou 
povinni zachovat důvěrnost a zachovávat 
služební tajemství, pokud jde o veškeré 
informace, které obdrželi při plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení nebo podle 
jakéhokoli ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, kterým se uvedená 
směrnice provádí, s výjimkou případů, kdy 
je zveřejnění vyžadováno podle právních 
předpisů Unie nebo členských států, které 
se na tyto osoby vztahují, s výjimkou styku
s příslušnými orgány členských států,
v nichž vykonávají svou činnost. 
Vlastnická práva jsou chráněna. Pokud 
jde o požadavky tohoto oddílu 15, subjekt 
posuzování shody musí mít zavedené 
zdokumentované postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. S výjimkou oddílu 15 požadavky 



AM\1152206CS.docx 125/125 PE621.098v01-00

CS

této přílohy v žádném případě nebrání 
výměně technických informací
a regulačních pokynů mezi subjektem
posuzování shody a osobou, která žádá, 
nebo se rozhoduje, že požádá o certifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15b. Subjekty posuzování shody působí
v souladu se souborem důsledných, 
spravedlivých a přiměřených podmínek,
s přihlédnutím k zájmům malých
a středních podniků, jež jsou vymezeny
v doporučení 2003/361 ES, pokud jde
o poplatky.

Or. en
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