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

Návrh nariadenia
Hlava 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

RÁMEC ŠPECIFICKY NAVRHNUTEJ 
A ŠTANDARDNEJ BEZPEČNOSTI

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 43 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 43

Špecificky navrhnutá a štandardná 
bezpečnosť

1. So zreteľom na najnovšie poznatky 
výrobcovia a poskytovatelia služieb zaistia 
špecificky navrhnutú a štandardnú 
bezpečnosť svojich produktov, procesov, 
služieb a systémov IKT, ktoré sa v Únii 
predávajú alebo sa z Únie vyvážajú.
Výrobcovia musia zaistiť, aby softvér 
používaný ich produktom, procesom, 
službou alebo systémom IKT bol bezpečný 
a so zreteľom na najnovšie technológie 
v danom čase nemal žiadne známe 
bezpečnostne zraniteľné miesto.
V prípade produktov, procesov, služieb a 
systémov IKT sa musia uplatňovať tieto 
technické opatrenia:

a) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT sa musia poskytovať s aktuálnym 
softvérom a musia obsahovať 
mechanizmy na pravidelné získavanie 
bezpečných, riadne overených 
a dôveryhodných aktualizácií softvéru;

b) funkcie produktov, procesov, služieb 
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alebo systémov IKT umožňujúce prístup 
na diaľku musia byť zdokumentované 
a zabezpečené proti nepovolenému 
prístupu najneskôr počas inštalácie;

c) produkty IKT nesmú mať pre všetky 
zariadenia rovnaké implicitné napevno 
zakódované štandardné heslá;

d) údaje uložené produktmi, procesmi, 
službami a systémami IKT musia byť 
bezpečne zaistené najnovšími metódami, 
ako je napríklad šifrovanie;

e) produkty, procesy, služby a systémy IKT 
smú akceptovať len metódy autentifikácie 
s vysokou bezpečnosťou.

2. Výrobcovia a poskytovatelia služieb 
musia príslušnému orgánu oznámiť 
všetky známe zraniteľné miesta v oblasti 
bezpečnosti ihneď po ich zistení. Okrem 
toho musia zabezpečiť včasnú bezplatnú 
opravu a/alebo náhradu na prekonanie 
všetkých nových zraniteľných miest 
v oblasti bezpečnosti, ktoré zistili.

3. Produkty, procesy, služby a systémy 
IKT umiestňované na trh musia byť 
v súlade s povinnosťami uvedenými 
v odseku 1 počas svojej predvídateľnej 
a normálnej doby používania.

4. Zatiaľ čo výrobcovia sú zodpovední za 
zabezpečenie súladu produktu, procesu, 
služby alebo systému IKT, dovozcovia 
musia zabezpečiť, aby to, čo uvádzajú na 
trh, spĺňalo platné požiadavky a nebolo 
rizikom pre európsku verejnosť. Dovozca 
musí overiť, či výrobca mimo EÚ 
podnikol potrebné kroky a či produkt, 
proces, služba alebo systém vyhovuje 
ustanoveniam predchádzajúcich odsekov.
Distribútori produktov, procesov, služieb a 
systémov služieb IKT musia mať základné 
znalosti o právnych požiadavkách a 
sprievodnej dokumentácii. Distribútori by 
mali byť schopní identifikovať nesúlad.
Musia byť takisto schopní vnútroštátnym 
orgánom preukázať, že konali s náležitou 
starostlivosťou a získali od výrobcu alebo 
dovozcu potvrdenie, že potrebné opatrenia 
boli prijaté. Okrem toho musí byť 
distribútor schopný pomôcť 
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vnútroštátnym orgánom v úsilí získať 
požadovanú dokumentáciu.

5. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu a v spolupráci 
s agentúrou ENISA prijme podrobné 
pravidlá týkajúce sa špecifík 
bezpečnostných požiadaviek uvedených 
v odseku 1.

6. Ak orgány dohľadu nad trhom majú 
dôvod domnievať sa, že produkt, proces, 
služba alebo systém IKT nespĺňajú 
požiadavky uvedené v tomto nariadení, 
bezodkladne požiadajú príslušného 
výrobcu alebo poskytovateľa služieb, aby 
prijal primerané nápravné opatrenia na 
zabezpečenie súladu produktu s 
uvedenými požiadavkami, aby stiahol 
produkt z trhu, alebo aby produkt spätne 
prevzal v primeranej lehote úmernej 
charakteru rizika, akú určia.

7. Ak výrobca alebo poskytovateľ služby 
v lehote uvedenej v odseku 5 neprijme 
primerané nápravné opatrenia, orgány 
dohľadu nad trhom prijmú primerané 
predbežné opatrenia s cieľom zakázať 
alebo obmedziť sprístupnenie produktu 
na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť 
produkt z daného trhu alebo spätne ho 
prevziať.

8. Orgány dohľadu nad trhom organizujú 
primerané kontroly súladu produktu 
s požiadavkami a ukladajú výrobcom 
a poskytovateľom služieb povinnosť 
stiahnuť z trhu produkty, ktoré nie sú 
v súlade s požiadavkami. Pri určovaní 
toho, ktoré produkty budú predmetom 
kontroly súladu s požiadavkami, 
vnútroštátne certifikačné orgány prioritne 
riešia produkty s vysokým rizikom pre 
spotrebiteľov, produkty obsahujúce nové 
technológie a/alebo produkty s vysokým 
objemom predaja.

Or. en

Odôvodnenie

Horizontálny rámec vymedzujúci minimálny súbor požiadaviek by mal byť záväzný pre všetky 
produkty ako predpoklad pre ich uvedenie na trh. Nedostatočné bezpečnostné funkcie 
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zapracované do návrhu väčšiny súvisiacich produktov, procesov, služieb alebo systémov na 
trhu EÚ sú v súčasnosti jednou z hlavných príčin zraniteľnosti a následného nárastu 
kybernetických útokov.

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

Návrh nariadenia
Článok 43a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 43 a

Smernica (EÚ) 2014/53/EÚ sa mení a 
dopĺňa pridaním tohto bodu v článku 3 
odsek 3:

fa) (nové) rádiové zariadenie je 
kyberneticky bezpečné svojou 
konštrukciou, štandardne alebo svojím 
vyhotovením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom zaistiť riadne fungovanie 
vnútorného trhu pri vysokej úrovni 
kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej 
odolnosti a dôvery v rámci Únie sa 
zavádza dobrovoľný európsky rámec pre 
certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti.Tento rámec poskytne 
všetkým spoločnostiam v Európe 
spravodlivé a rovnaké príležitosti.

Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti potvrdzuje, že postupy vývoja, 
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produkty a/alebo služby IKT boli 
posúdené štandardnými metódami 
posudzovania zhody vzhľadom na 
bezpečnostné normy ustanovené v rámci 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktoré boli 
definované s cieľom chrániť dostupnosť, 
integritu alebo dôvernosť uchovávaných, 
prenášaných alebo spracúvaných údajov, 
funkcií alebo služieb poskytovaných alebo 
dostupných prostredníctvom týchto 
výrobkov, procesov, služieb a systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar
Hökmark
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Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti potvrdzuje, že príslušné 
produkty, procesy a služby IKT, ktoré boli 
certifikované v súlade s takýmto 
systémom, spĺňajú konkrétne požiadavky 
podľa noriem, a to z hľadiska schopnosti 
dosahovať bezpečnostné ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti potvrdzuje, že príslušné 
produkty, procesy a služby IKT, ktoré boli 
certifikované v súlade s takýmto 
systémom, spĺňajú konkrétne požiadavky 
podľa noriem z hľadiska schopnosti 
odolať na určitom stupni dôveryhodnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
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Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Csaba Molnár

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 406
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti potvrdzuje, že postupy vývoja,
produkty a služby IKT boli posúdené 
štandardnými metódami posudzovania 
zhody vzhľadom na bezpečnostné normy 
ustanovené v rámci európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
ktoré boli definované s cieľom chrániť
dostupnosť, integritu alebo dôvernosť 
uchovávaných, prenášaných alebo 
spracúvaných údajov, funkcií alebo služieb
poskytovaných alebo dostupných 
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ponúkajú alebo sprístupňujú. prostredníctvom týchto výrobkov, 
procesov, služieb a systémov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 43a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 43a

Špecificky navrhnutá a štandardná 
bezpečnosť

1. Výrobcovia a poskytovatelia služieb so 
zreteľom na najnovšie poznatky zaistia 
špecificky navrhnutú a štandardnú 
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bezpečnosť svojich produktov a služieb 
IKT. Výrobcovia a poskytovatelia služieb 
musia zaistiť, aby softvér prevádzkovaný v 
ich produkte alebo službe IKT bol 
bezpečný a so zreteľom na najnovšie 
technológie v danom čase nemal žiadne 
známe zraniteľné miesto z hľadiska 
bezpečnosti. V prípade produktov 
a služieb IKT sa musia uplatňovať tieto 
technické opatrenia:

a) produkty a služby IKT sa musia 
poskytovať s aktuálnym softvérom 
a musia obsahovať mechanizmy na 
pravidelné získavanie bezpečných, riadne 
overených a dôveryhodných aktualizácií 
softvéru;

b) schopnosti produktov a služieb IKT 
umožňujúce prístup na diaľku musia byť 
zdokumentované a zabezpečené proti 
nepovolenému prístupu najneskôr počas 
inštalácie;

c) produkty IKT nesmú mať pre všetky 
zariadenia rovnaké implicitné napevno 
zakódované štandardné heslá;

d) údaje uložené produktmi a službami 
IKT musia byť bezpečne zaistené 
najnovšími metódami, ako je napríklad 
šifrovanie;

e) produkty a služby IKT smú akceptovať 
len metódy autentifikácie s vysokou 
bezpečnosťou.

2. Výrobcovia a poskytovatelia služieb 
musia príslušnému orgánu oznámiť 
akékoľvek všetky zraniteľné miesta 
v oblasti bezpečnosti ihneď po ich zistení.
Okrem toho musia zabezpečiť včasnú 
opravu a/alebo náhradu na prekonanie 
každého nového zisteného zraniteľného 
miesta v oblasti bezpečnosti.

3. Produkty a služby IKT umiestňované 
na trh musia byť v súlade s povinnosťami 
uvedenými v odseku 1 počas svojej 
predpokladanej a normálnej doby 
používania.

4. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v spolupráci 
s agentúrou ENISA prijme podrobné 
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pravidlá týkajúce sa špecifík 
bezpečnostných požiadaviek uvedených 
v odseku 1.

5. Ak orgány dohľadu nad trhom majú 
dôvod domnievať sa, že produkt alebo 
služba IKT nespĺňa požiadavky uvedené v 
tomto nariadení, bezodkladne požiadajú 
príslušného výrobcu alebo poskytovateľa 
služieb, aby podnikol primerané nápravné 
opatrenie na zosúladenie tohto produktu s 
uvedenými požiadavkami, aby stiahol 
produkt z trhu alebo aby produkt spätne 
prevzal v primeranej a povahe rizika 
primeranej lehote, akú určia.

6. Ak výrobca alebo poskytovateľ služby 
neprijme primerané nápravné opatrenie 
v lehote uvedenej v odseku 5, orgány 
dohľadu nad trhom prijmú primerané 
predbežné opatrenia s cieľom zakázať 
alebo obmedziť sprístupnenie produktu 
na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť 
produkt z daného trhu, alebo spätne ho 
prevziať.

7. Orgány dohľadu nad trhom organizujú 
primerané kontroly súladu produktu 
s požiadavkami a ukladajú výrobcom 
a poskytovateľom služieb povinnosť 
prevziať z trhu späť produkty, ktoré nie 
sú v súlade s požiadavkami. Pri určovaní 
toho, ktoré produkty budú predmetom 
kontroly súladu s požiadavkami, 
vnútroštátne certifikačné orgány prioritne 
riešia produkty s vysokým rizikom pre 
spotrebiteľov, produkty obsahujúce nové 
technológie a/alebo produkty s vysokým 
objemom predaja.

Or. en

Odôvodnenie

Jednou z hlavných príčin nárastu kybernetických útokov je nedostatok bezpečnostných funkcií 
zapracovaných do návrhu súvisiacich produktov a/alebo služieb. V súčasnosti je väčšina 
pripojených zariadení na jednotnom trhu EÚ navrhnutých a vyrobených bez tých 
najzákladnejších bezpečnostných funkcií vložených do ich softvéru. Aby spotrebitelia mohli 
dôverovať internetu vecí, musia byť ubezpečení o tom, že nimi zakúpené pripojené produkty 
alebo nimi používané služby sú bezpečné a chránené pred zraniteľnými miestami softvéru a 
hardvéru. Na zabezpečenie vysokého stupňa špecificky navrhnutej a štandardnej bezpečnosti 
by mal byť záväzný minimálny súbor bezpečnostných požiadaviek pre všetky pripojené 
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produkty ako predpoklad pre ich uvedenie na trh. Takýto záväzný horizontálny rámec by sa 
mal zaviesť ako doplnenie súčasných a pripravovaných právnych predpisov, ktoré si vyžadujú 
opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako napríklad všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov a návrh európskeho kódexu elektronickej komunikácie.

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Na žiadosť Komisie agentúra 
ENISA vypracuje kandidátsky európsky 
systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti spĺňajúci požiadavky 
stanovené v článkoch 45, 46 a 47 tohto 
nariadenia.
Požiadavka zo strany Komisie vypracovať 
systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti by mala byť odôvodnená 
jedným alebo viacerými z týchto dôvodov:
a) súčasné systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti rozdrobujú 
vnútorný trh;
b) v súčasnosti je alebo sa predpokladá 
potreba podporiť právne predpisy Únie;
c) existuje spoločná žiadosť členských 
štátov, skupiny pre európsku certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti (ďalej len 
„skupina“) zriadenej podľa článku 53 
alebo stálej skupiny zainteresovaných 
strán zriadenej podľa článku 20;
Európska komisia zabezpečí, aby žiadosť 
členského štátu bola vyjadrením vyváženej 
účasti príslušných zainteresovaných strán, 
ako sú priemyselné odvetvia vrátane MSP, 
odborové zväzy, organizácie občianskej 
spoločnosti a spotrebiteľov. V tejto 
súvislosti členské štáty zabezpečia 
primerané opatrenia, aby umožnili 
konzultácie strán na vnútroštátnej úrovni 
o postupe prípravy a monitorovania 
systémov certifikácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 411
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

článku 45 ods. 1 písm. c), zatiaľ čo 
skupina zainteresovaných strán pre 
certifikáciu zriadená podľa článku [20b] 
navrhne agentúre ENISA a Komisii
vypracovanie kandidátskeho systému 
európskej certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý spadá do pôsobnosti 
článku 45 ods. 1 písm. a) alebo b).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje vytvorenie certifikačnej skupiny zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť primerané množstvo spôsobov, ako navrhnúť vypracovanie kandidátskeho 
európskeho systému na certifikáciu bezpečnosti informačných technológií, a doplnením stálej 
skupiny zainteresovaných strán sa rozšíri počet príslušných orgánov tak, aby bol k dispozícii 
dostatok ciest a zároveň bol zabezpečený aj kompetentný a spravodlivý postup.
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Pozmeňujúci návrh 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr



PE621.098v01-00 18/123 AM\1152206SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 416
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V nadväznosti na žiadosť Komisie 
Európska normalizačná organizácia ESO 
vypracuje európsky kandidátsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti. 
Členské štáty alebo európska skupina pre 
certifikáciu kybernetickej bezpečnosti 
(ďalej len „skupina“) zriadená podľa 
článku 53 môžu Komisii navrhnúť 
vypracovanie kandidátskeho európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia po vykonaní otvorených a 
transparentných konzultácií s 
relevantnými zainteresovanými stranami 
prijme a uverejní viacročný pracovný 
program Únie pre európske systémy 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
ktorý stanoví spoločné činnosti, ktoré sa 
majú vykonávať na úrovni Únie, a 
strategické priority. Pracovný program 
obsahuje najmä zoznam prioritných 
produktov, procesov a služieb, na ktoré sa 
vzťahuje európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti. Pred prijatím 
pracovného programu Komisia konzultuje 
s agentúrou ENISA a v čo najväčšej miere 
zohľadní jej stanovisko.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskych
systémov podľa odseku 1 tohto článku 
agentúra ENISA vymedzí bezpečnostné 
ciele, bezpečnostné požiadavky a prvky 
kandidátskeho systému. Všetky aspekty 
týkajúce sa postupov posudzovania zhody 
stanoví Komisia na základe zistení 
agentúry ENISA. ENISA pritom úzko 
spolupracuje s odvetviami 
zainteresovaných strán, konzultuje so 
všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami a úzko spolupracuje so skupinou. 
Skupina poskytne agentúre ENISA pomoc 
a odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk. Agentúra ENISA okrem 
toho môže v prípade potreby vytvoriť 
pracovnú skupinu zainteresovaných strán 
pre certifikáciu zloženú z členov stálej 
skupiny zainteresovaných strán, subjektov 
zastupujúcich priemysel na zabezpečenie 
prístupu pod vedením priemyslu a z 
akýchkoľvek ďalších relevantných 
zainteresovaných strán s cieľom 
poskytovať odborné poradenstvo v 
oblastiach, na ktoré sa konkrétny 
kandidátsky systém vzťahuje.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami 
vrátane združení spotrebiteľov a úzko 
spolupracuje so skupinou a stálou 
skupinou zainteresovaných strán. Skupina 
a stála skupina zainteresovaných strán 
poskytujú agentúre ENISA pomoc a 
odborné poradenstvo vyžiadané agentúrou 
ENISA v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk. Pri príprave 
jednotlivých kandidátskych systémov 
ENISA určí kontrolný zoznam rizík a 
funkcií v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
s cieľom účinne čeliť týmto rizikám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskych 
systémov uvedených v odseku 1 tohto 
článku vedie agentúra ENISA konzultácie 
so všetkými relevantnými 
zainteresovanými stranami, úzko 
spolupracuje so skupinou a zohľadňuje už 
platné vnútroštátne a medzinárodné 
normy vrátane neformálnych dohôd 
uzatvorených v rámci priemyselných 
združení, s cieľom zabrániť duplicite. 
Skupina poskytuje agentúre ENISA pomoc 
a odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 421
Nadine Morano

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA transparentné 
konzultácie so všetkými relevantnými 
zainteresovanými stranami a úzko 
spolupracuje so skupinou, stálou skupinou 
zainteresovaných strán a pre každý 
kandidátsky systém s platformou pre 
konzultácie ad hoc. Tieto skupiny 
zainteresovaných strán poskytujú agentúre 
ENISA pomoc a odborné poradenstvo, 
ktoré si agentúra vyžiada v súvislosti s 
vypracovaním kandidátskeho systému, 
podľa potreby vrátane stanovísk.

Or. fr

Odôvodnenie

Jednotlivé konzultačné postupy zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe systému v podobe 
stretnutí a úzkej spolupráce odborníkov na kandidátsky systém, ktorí agentúre ENISA 
poskytujú svoje vedomosti o príslušnom produkte alebo službe a skúsenostiach s nimi.

Pozmeňujúci návrh 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskych 
systémov uvedených v odseku 1 tohto 
článku sa ENISA podľa potreby radí so 
všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami, ako aj organizáciami 
spotrebiteľov, s pracovnou skupinou 
zriadenou podľa článku 29, s európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov
a úzko spolupracuje so skupinou. Skupina 
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vrátane stanovísk. poskytuje agentúre ENISA pomoc a 
odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Je mimoriadne 
dôležité, aby boli vytvorené technické a riadiace synergie a certifikácia v rámci európskeho 
certifikátu kybernetickej bezpečnosti a všeobecného nariadenia o ochrane údajov nebola 
vnímané organizáciami, ktoré usilujú o súlad s príslušnými nástrojmi, ako rozporuplná alebo 
nenáležitá.

Pozmeňujúci návrh 423
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami 
formálnym, štandardným 
a transparentným postupom a úzko 
spolupracuje so skupinou. Skupina a všetky 
ostatné relevantné zainteresované strany 
poskytujú agentúre ENISA pomoc a 
odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami a 
úzko spolupracuje so skupinou a s 
platformami zainteresovaných strán pre 
konzultácie. Skupina poskytuje agentúre 
ENISA pomoc a odborné poradenstvo, 
ktoré si agentúra vyžiada v súvislosti s 
vypracovaním kandidátskeho systému, 
podľa potreby vrátane stanovísk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami 
formou transparentného konzultačného 
postupu a úzko spolupracuje so skupinou. 
Skupina poskytuje agentúre ENISA pomoc 
a odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami 
podľa požiadaviek článku 20 a úzko 
spolupracuje so skupinou. Skupina 
poskytuje agentúre ENISA pomoc a 
odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pri vypracúvaní počiatočného 
návrhu podľa odseku 1 tohto článku vedie 
organizácia ESO konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami a 
úzko spolupracuje so skupinou. Skupina 
poskytuje organizácii ESO pomoc a 
odborné poradenstvo, ktoré si ESO vyžiada 
v súvislosti s vypracovaním kandidátskeho 
systému, podľa potreby vrátane stanovísk.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému podľa odseku 1 tohto článku vedie 
agentúra ENISA konzultácie so všetkými 
relevantnými zainteresovanými stranami a 

2. Pred vypracovaním kandidátskych 
systémov uvedených v odseku 1 tohto 
článku Komisia vykoná otvorené verejné
konzultácie pre všetky relevantné 
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úzko spolupracuje so skupinou. Skupina
poskytuje agentúre ENISA pomoc a 
odborné poradenstvo, ktoré si agentúra 
vyžiada v súvislosti s vypracovaním 
kandidátskeho systému, podľa potreby 
vrátane stanovísk.

zainteresované strany. Pri príprave 
konzultácií Komisia úzko spolupracuje s 
európskou skupinou pre certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti, agentúrou 
ENISA a so skupinou zainteresovaných 
strán pre certifikáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje vytvorenie certifikačnej skupiny zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Európska skupina pre certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti a skupina 
zainteresovaných strán pre certifikáciu 
poskytuje pomoc a odborné poradenstvo 
požadované agentúrou ENISA v súvislosti 
s vypracovaním kandidátskeho 
európskeho systému kybernetickej 
bezpečnosti, v prípade potreby vrátane 
stanovísk.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci zohľadňuje vytvorenie certifikačnej skupiny zainteresovaných strán.

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2b. Okrem prípadov súvisiacich s 
návrhom systému, ktorý patrí do 
pôsobnosti článku 45 ods. 1 písm. a) a b), 
Komisia konzultuje skupinu 
zainteresovaných strán pre certifikáciu a 
pred konečným prijatím európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti požiada skupinu o udelenie 
súhlasu. To isté platí pre návrh programu, 
ktorý spadá do pôsobnosti článku 45 
ods. 1 písm. c) vo vzťahu k európskej 
skupine pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje vytvorenie certifikačnej skupiny zainteresovaných strán.

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Pri vypracúvaní kandidátskeho 
systému agentúra ENISA na základe 
poradenstva európskej skupiny pre 
certifikáciu kybernetickej bezpečnosti a 
skupiny zainteresovaných strán pre 
certifikáciu ohľadom ich kandidátskych 
systémov vymedzí lehotu, v ktorej 
konkrétny kandidátsky systém nadobudne 
účinnosť. V prípade nedodržania tejto 
lehoty sa kandidátsky systém považuje za 
neplatný a zrušený.

Or. en

Odôvodnenie

Na účely plánovania dlhodobých investícií sa zainteresované strany spoločne dohodnú na 
konkrétnom časovom pláne zavedenia nových kandidátskych európskych systémov 
certifikácie. Ustanovenia týkajúcice sa lehoty bude stimuloom pre včasné prijatie takýchto 
systémov.
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Pozmeňujúci návrh 432
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Agentúra ENISA postúpi 
kandidátsky európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti vypracovaný v 
súlade s odsekom 2 tohto článku Komisii. 
ENISA v informáciách Komisii uvedie 
všetky poznámky alebo výhrady, ktoré 
vzniesli členovia skupiny.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

kandidátskeho systému navrhnutého 
agentúrou ENISA prijať vykonávacie akty 
v súlade s článkom 55 ods. 1, v ktorých sa 
stanovia európske systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti produktov a 
služieb IKT, ktoré spĺňajú požiadavky 
článkov 45, 46 a 47 tohto nariadenia. 
Komisia môže pred prijatím takýchto 
vykonávacích aktov konzultovať s 
Európskym výborom pre ochranu údajov 
a zohľadniť jeho stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Týmto 
pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí súlad medzi certifikáciou podľa rámca pre európsku 
certifikáciu kybernetickej bezpečnosti a certifikáciou podľa všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 435
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže na základe 
kandidátskeho systému navrhnutého 
agentúrou ENISA prijať vykonávacie akty 

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

súlade s článkom 55 ods. 1, v ktorých sa 
stanovia európske systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti produktov, 
služieb a procesov IKT, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 45, 46 a 47 tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby spoluzákonodarcovia mohli uplatňovať svoje kontrolné právomoci, 
Komisia má právo vydávať delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 439
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Agentúra ENISA spravuje 
vyhradené webové stránky, na ktorých sa 
uvádzajú informácie o európskych 
systémoch certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a zabezpečuje ich publicitu.
ENISA takisto usiluje o poskytovanie 
relevantných informácií o platných 
systémoch certifikácie napríklad 
poskytovaním usmernení a odporúčaní 
pre trhy online a offline.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Agentúra ENISA spravuje 
vyhradené webové stránky, na ktorých sa 
uvádzajú informácie o európskych 
systémoch certifikácie kybernetickej 

5. ENISA spravuje špecializované
webové stránky v súlade so smernicou 
(EÚ) 2016/2102 s informáciami o 
európskych systémoch certifikácie a ich 
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bezpečnosti a zabezpečuje ich publicita. propagácie, o zrušení a ukončení 
akéhokoľvek systému certifikácie a 
certifikovaných produktov, procesov, 
služieb a systémov IKT.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia môže v mene Európskej 
únie uzavrieť dohody o vzájomnom 
uznávaní certifikátov na zahraničných 
trhoch alebo s tretími krajinami. Takéto 
dohody o vzájomnom uznávaní sa 
pripravujú a prijímajú rovnakým 
postupom ako systémy ustanovené v tomto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. ENISA s maximálnym možným 
prihliadnutím na stanovisko skupiny 
zabezpečí, aby žiadne návrhy európskych 
systémov kybernetickej bezpečnosti 
nebránili účinnej hospodárskej súťaži 
vytváraním prekážok vstupu nových 
spoločností a výrobkov na trh.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Prijaté systémy sa prehodnotia a v 
prípade potreby pravidelne aktualizujú v 
spolupráci s príslušnými zainteresovanými 
stranami a skupinou v rámci štruktúry 
vytvorenej na základe tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Agentúra preskúma systémy 
prijaté na požiadanie skupiny alebo 
Komisie alebo aspoň každých päť rokov, 
pričom zohľadní spätnú väzbu získanú od 
príslušných zainteresovaných strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Agentúra ENISA zabezpečí 
potrebné mechanizmy, usmernenia a 
postupy na úpravu a aktualizáciu 
európskych systémov v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti s cieľom 
zohľadniť nový vývoj v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti technológií.



AM\1152206SK.docx 33/123 PE621.098v01-00

SK

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti je navrhnutý tak, aby na 
zabezpečenie dostupnosti, integrity a 
dôvernosti služieb podľa potreby 
zohľadňoval tieto bezpečnostné ciele:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti musí byť navrhnutý tak, aby 
podľa potreby zohľadňoval ciele súvisiace 
s týmito kategóriami:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) chrániť uložené, prenášané alebo 
inak spracúvané údaje pred neúmyselným 

a) Pre výrobky, ktoré zodpovedajú 
dôveryhodnosti na základnom stupni
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či neoprávneným ukladaním, 
spracovaním, prístupom alebo únikom;

alebo majú certifikát s vyhlásením 
výrobcu o dôveryhodnosti, zariadenia 
spotrebnej elektroniky, ako sú vymedzené 
v článku 2 [ods. 11a (nový)]. Európske 
systémy certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti pre túto kategóriu napomôžu 
prijatie medzinárodných noriem a 
obchodné využívanie medzinárodných 
noriem smerom von z jednotného trhu a 
do neho.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom splniť ciele navrhovaného nariadenia, a najmä jeho nadčasového charakteru, ciele v 
oblasti bezpečnosti by mali byť vymedzené podľa použitia výrobku, a nie na základe jeho 
súčasných funkcií.

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) chrániť uložené, prenášané alebo 
inak spracúvané údaje pred neúmyselným 
či neoprávneným zničením, náhodnou 
stratou či pozmenením;

b) Pre výrobky, ktoré zodpovedajú 
dôveryhodnosti na pokročilom stupni, 
výrobky, služby a postupy IKT, ktoré 
vytvárajú systém priemyselnej kontroly
alebo sa používajú v robotike či v 
autonómnych vozidlách, alebo v 
koncových softvérových a hardvérových 
zariadeniach na poskytovanie základných 
služieb pre prevádzkovateľov, ako sa 
vymedzuje v smernici (EÚ) 2016/1148.
Európske systémy certifikácie bezpečnosti 
systémov pre túto kategóriu sa zakladajú 
na medzinárodných normách.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom splniť ciele navrhovaného nariadenia, a najmä jeho nadčasového charakteru, ciele v 
oblasti bezpečnosti by mali byť vymedzené podľa použitia výrobku, a nie na základe jeho 
súčasných funkcií.
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Pozmeňujúci návrh 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečiť, aby mali oprávnené 
osoby, programy alebo zariadenia prístup 
výlučne k tým údajom, službám alebo 
funkciám, na ktoré sa vzťahujú ich 
prístupové práva;

c) Pre výrobky, ktoré zodpovedajú 
vysokej úrovni certifikácie, výrobky IKT, 
služby a procesy, ktoré používa verejná 
správa členského štátu. Európske systémy 
certifikácie bezpečnosti systémov pre túto 
kategóriu sa zakladajú na 
medzinárodných normách a platných 
vnútroštátnych alebo multilaterálnych 
normách používaných v členských 
štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom splniť ciele navrhovaného nariadenia, a najmä jeho nadčasového charakteru, ciele v 
oblasti bezpečnosti by mali byť vymedzené podľa použitia výrobku, a nie na základe jeho 
súčasných funkcií.

Pozmeňujúci návrh 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečiť, aby mali oprávnené 
osoby, programy alebo zariadenia prístup 
výlučne k tým údajom, službám alebo 
funkciám, na ktoré sa vzťahujú ich 
prístupové práva;

c) zabezpečiť, aby oprávnené osoby, 
programy alebo stroje mohli mať prístup 
výlučne k údajom, službám alebo 
funkciám, na ktoré sa vzťahujú ich 
prístupové práva, a je zavedený postup na 
identifikáciu a zaznamenanie všetkých 
súvislostí a zraniteľných miest produktov, 
procesov a služieb IKT;

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia prevencie incidentov musí existovať postup na zisťovanie zraniteľných 
miest.

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zaznamenávať, ktoré údaje, 
funkcie alebo služby sa poskytli, kedy a 
kto ich poskytol;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zaznamenávať, ktoré údaje, 
funkcie alebo služby sa poskytli, kedy a 
kto ich poskytol;

d) zabezpečiť, aby produkty, procesy 
a služby IKT neobsahovali známe 
využiteľné zraniteľné miesta a odolávali 
útokom stanovenej úrovne;

Or. en

Odôvodnenie

Following up on the previous point, once a vulnerability is known a good quality 
solution/patch needs to exist.

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

Návrh nariadenia
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Článok 45 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečiť možnosť overiť, kto a 
kedy ku ktorým údajom, službám alebo 
funkciám pristupoval alebo ich použil;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade fyzického alebo 
technického incidentu promptne obnoviť 
dostupnosť údajov, služieb a funkcií a 
prístup k nim;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečiť absenciu známych zraniteľných stránok je dobrým prvým krokom, ale účinná 
liečba bude zahŕňať prostriedky na riešenie neznámych zraniteľných miest.

Pozmeňujúci návrh 458
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) umožniť, aby bol k produktom a 
službám IKT poskytovaný aktuálny softvér 
a hardvér vhodný na urýchlenú opravu
známych zraniteľných miest, a aby boli 
tiež k dispozícii mechanizmy bezpečnej 
aktualizácie softvéru a hardvéru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
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Článok 45 – odsek 1 – bod 2 – písmeno g – písmeno i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) h) zabezpečiť, aby boli produkty 
a služby IKT vyvíjané v súlade so 
bezpečnostnými požiadavkami 
konkrétneho systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zabezpečiť, aby prostredie pre 
produkty a služby v oblasti IKT bolo 
rozdelené na menšie podsystémy a siete, 
aby ich ochrana bola ľahšie zvládnuteľná 
a v prípade incidentu škody obmedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zabezpečiť, aby prostredie pre 
produkty a služby v oblasti IKT bolo 
rozdelené na menšie podsystémy a siete, 
aby ich ochrana bola ľahšie zvládnuteľná 
a v prípade incidentu škody obmedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zabezpečiť, aby výrobky, procesy a 
služby IKT boli vyvíjané a prevádzkované 
v súlade so zásadou špecificky navrhnutej 
(v štádiu návrhu) a štandardnej 
bezpečnosti a zodpovedali povinnostiam 
vymedzeným v článku 43;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
povinnosti vymedzené v článku 43, 
európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti môže uvádzať jeden alebo 
niekoľko stupňov dôveryhodnosti z 
hľadiska rizík: bezpečný hľadiska 
funkcie, s pokročilou bezpečnosťou 
a/alebo vysoko bezpečný pre výrobky, 
procesy, služby a systémy IKT, 
vystavených v rámci uvedeného systému.
Stupeň dôveryhodnosti vychádza z 
kontrolného zoznamu rizík a príslušných 
funkcií kybernetickej bezpečnosti 
identifikovaných agentúrou ENISA podľa 
článku 44 ods. 2, ktoré majú výrobky, 
procesy, služby alebo systémy IKT, na 
ktoré sa vzťahuje systém certifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Nadine Morano

Návrh nariadenia
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Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže uvádzať 
jeden alebo niekoľko nasledujúcich 
stupňov dôveryhodnosti z hľadiska rizík 
vyplývajúcich z okolností a 
predpokladaného používania produktov, 
procesov a služieb IKT: základný, 
pokročilý a/alebo vysoký.
Používať sa smú len také metódy 
hodnotenia súladu, ktoré boli na základe 
analýzy rizík stanovené ako súčasť 
všetkých európskych systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Il est preferable que les méthodes d'évaluation de la conformité utilisables ne soient pas 
fixées en amont de manière générale mais au cas par cas et en fonction du type de produit ou 
de service, en tenant compte du contexte d'utilisation.

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže pre 
produkty a služby IKT certifikované v 
rámci daného systému uvádzať jeden alebo 
viacero z týchto stupňov dôveryhodnosti: 
základný, pokročilý a/alebo vysoký. 
Systém certifikácie s rôznymi stupňami 
dôveryhodnosti musí poskytovať 
informácie s vysvetlením rizika, ktoré 
pretrváva na každom stupni 
dôveryhodnosti, a o tom, že spotrebiteľ má 
ostávať bdelý a nemá zabúdať na 
kybernetické hrozby.

Or. en
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Odôvodnenie

Spotrebitelia majú sklon domnievať sa, že produktu alebo služby IKT, ktoré majú "vysoký" 
stupeň dôveryhodnosti, že výrobok alebo služba sú pred kybernetickými hrozbami bezpečné. 
Spotrebitelia a podniky by mali ostať bdelí a uvedomovať si, že kybernetické incidenty 
ohrozujú aj aj produkt alebo službu s vysokým stupňom dôveryhodnosti, ak nie sú dodržané 
odporúčané postupy.

Pozmeňujúci návrh 466
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže pre 
produkty a služby IKT certifikované v 
rámci daného systému uvádzať jeden alebo 
viacero z týchto stupňov dôveryhodnosti: 
základný, pokročilý a/alebo vysoký, a to 
podľa okolností a ich predpokladaného 
použitia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 467
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže pre 
produkty a služby IKT certifikované v 
rámci daného systému uvádzať jeden alebo 
viacero z týchto stupňov z hľadiska rizík, 
a to podľa okolností a zamýšľaného 
použitia týchto produktov, procesov a 
služieb IKT: základný, pokročilý a/alebo 
vysoký.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti uvádza pre 
produkty a služby IKT certifikované v 
rámci daného systému jeden alebo viacero 
z týchto stupňov dôveryhodnosti: základný, 
pokročilý a/alebo vysoký.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže uvádzať 
jednu alebo viacero požiadaviek na 
dôveryhodnosť z hľadiska rizík a hrozieb 
vyplývajúcich zo situácie, v ktorej má 
produkt, proces alebo služba fungovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti môže pre 

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

jednu alebo viacero požiadaviek na 
dôveryhodnosť z hľadiska rizík a hrozieb 
vyplývajúcich zo situácie, v ktorej má 
produkt, proces alebo služba fungovať.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom objasniť rozsah pôsobnosti a zabezpečiť správne zosúladenie s platnými 
medzinárodnými normami, by sa v návrhu nariadenia malo uviesť, že budúce dobrovoľné 
certifikačné rámce sa vzťahujú „procesy“ spolu s „výrobkami“ a „službami“.

Pozmeňujúci návrh 472
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. ENISA stanoví alebo rozpracuje stupne 
dôveryhodnosti, ktoré sa na základe 
konzultácií so zainteresovanými stranami 
upresnia v rámci európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Používať sa smú len také spôsoby 
hodnotenia súladu, ktoré boli v súlade s 
článkom 47 a na základe analýzy rizík 
ustanovené ako súčasť všetkých 
európskych systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Pour créer les conditions nécessaires à la confiance liée à la reconnaissance mutuelle des 
certificats et à l'harmonisation des schémas nationaux de certification, il faut une définition 
commune des niveaux d'assurance, en particulier en termes de méthodes d'évaluation 
associées à ces niveaux.

Pozmeňujúci návrh 475
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Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Stupne dôveryhodnosti sa 
vzťahujú na certifikát vydaný v rámci 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý stanovuje 
zodpovedajúci stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu, procesu a služby 
služby IKT, a sú preň typické odkazy na 
technické špecifikácie, normy a súvisiace 
postupy vrátane technických kontrol, 
ktorých účelom je znížiť riziko 
kybernetických incidentov; stupeň
dôveryhodnosti musí byť stanovený 
individuálne.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Stupne dôveryhodnosti funkčne 
bezpečný, s pokročilou bezpečnosťou 
a/alebo vysoko bezpečný musia spĺňať tieto 
kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Stupne dôveryhodnosti základný, 
pokročilý a vysoký musia spĺňať tieto 
kritériá a vyhovovať týmto metódam 
hodnotenia:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 479
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Stupne dôveryhodnosti základný, 
pokročilý a vysoký musia spĺňať tieto 
kritériá a vyhovovať týmto metódam 
hodnotenia:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 480
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Stupne dôveryhodnosti základný, 
stredný a vysoký musia spĺňať tieto 
kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) základný stupeň dôveryhodnosti sa 
vzťahuje na certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, a sú 
preň typické odkazy na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je znížiť riziko kybernetických 
incidentov; certifikát pre základný stupeň 
dôveryhodnosti osvedčuje, že známe 
základné kybernetické riziká sú pokryté.
Metóda hodnotenia spočíva v technickom
posúdení technickej dokumentácie 
produktu alebo služby IKT zo strany 
orgánu pre posudzovanie zhody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 483



PE621.098v01-00 50/123 AM\1152206SK.docx

SK

Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) základný stupeň dôveryhodnosti sa 
vzťahuje na certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) základný stupeň dôveryhodnosti 
podľa certifikátu zodpovedá posúdeniu 
tretej strany, že základné riziká 
kybernetických incidentov pre procesy, 
produkty alebo služby IKT sú pokryté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Françoise Grossetête
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Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) základný stupeň dôveryhodnosti sa 
vzťahuje na certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, a sú 
preň typické odkazy na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je znížiť riziko kybernetických 
incidentov; spôsob hodnotenia sa musí 
zakladať na technickom posúdení 
technickej dokumentácie produktu alebo 
službe IKT zo strany orgánu pre 
posudzovanie zhody;

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) stupeň dôveryhodnosti „funkčne 
bezpečný“ označuje certifikát vydaný v 
rámci európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
primeraný stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, 
pretože zodpovedá súladu s povinnosťami 
v súvislosti s bezpečnosťou definovanými 
v článku [43] podľa zásady špecificky 
navrhnutej a štandardnej bezpečnosti a sú 
preň typické odkazy na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je znížiť riziko kybernetických 
incidentov;
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) základný stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti zariadenia spotrebnej 
elektroniky a sú preň typické odkazy na 
technické špecifikácie, platné 
medzinárodné normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je znížiť riziko kybernetických 
incidentov;

Or. en

Odôvodnenie

Na účely vytvorenia dobre fungujúceho rámca certifikácie, je dôležité, aby sa pri určovaní 
stupňa dôveryhodnosti využívali platné a všeobecne akceptované normy. Takéto platné normy 
môžu byť vnútroštátne, medzinárodné (ISO 27XXX) alebo patriť do multilaterálnych systémov 
(SOG-IS, spoločné kritériá).

Pozmeňujúci návrh 488
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) základný stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v kontexte 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 

a) Základný stupeň rizika zodpovedá 
nízkemu riziku spojenému s produktom, 
procesom a službou IKT. Nízka miera 
rizika existuje v prípade, ak útok na 
produkt, proces a službu IKT podstatne 
neohrozuje dostupnosť, autentickosť, 
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vlastnosti produktu alebo služby IKT, a 
charakterizuje sa s odvolaním na 
technické špecifikácie, normy a súvisiace 
postupy vrátane technických kontrol, 
ktorých účelom je znížiť riziko 
kybernetických incidentov;

integritu, dôvernosť alebo iné dôležité 
ciele, napríklad zdravie používateľov 
alebo tretích strán, životné prostredie, 
súkromie, iné dôležité právne záujmy 
alebo kritickú infraštruktúru a jej 
podporné systémy alebo produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) základný stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
obmedzený stupeň dôvery v uvádzané 
alebo údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti zariadenia určené pre 
spotrebiteľov, a sú preň typické odkazy na 
technické špecifikácie, platné 
medzinárodné normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je znížiť riziko kybernetických 
incidentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Toto posúdenie zahŕňa 
preskúmanie technickej dokumentácie 
výrobku, služby alebo IKT;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) pokročilý stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
pokročilý stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, a sú 
preň typické odkazy na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je výrazne znížiť riziko 
kybernetických incidentov; certifikát 
pokročilého stupňa dôveryhodnosti 
osvedčuje, že známe riziká kybernetických 
incidentov sú pokryté a že produkt, služba 
alebo systém môžu odolávať útokom pri 
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obmedzených zdrojoch. Spôsob 
hodnotenia sa zakladá na overení zhody 
bezpečnostných funkcií produktu alebo 
služby zo strany orgánu pre posudzovanie 
zhody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 493
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) stredný stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
stredný stupeň dôvery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) pokročilý stupeň dôveryhodnosti 
certifikátu zodpovedá posúdeniu tretej 
strany, že pokročilé riziká kybernetických 
incidentov pre procesy, produkty alebo 
služby IKT sú pokryté;
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technické špecifikácie, normy a súvisiace 
postupy vrátane technických kontrol, 
ktorých účelom je výrazne znížiť riziko 
kybernetických incidentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) pokročilý stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
výrazný stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, a sú 
preň typické odkazy na technické 
špecifikácie, normy a súvisiace postupy 
vrátane technických kontrol, ktorých 
účelom je výrazne znížiť riziko
kybernetických incidentov; spôsob 
hodnotenia sa musí zakladať na overení 
zhody bezpečnostných funkcií produktu 
alebo služby zo strany orgánu pre 
posudzovanie zhody.

Or. fr

Odôvodnenie

En ce qui concerne les certificats de niveau d'assurance élevé, les produits et systèmes 
doivent pouvoir prouver leur résistance aux attaques, y compris les plus sophistiquées. La 
méthode d'évaluation associée à la certification doit donc inclure des tests d'efficacité, qui 
garantissent que le produit peut résister à un certain niveau d'attaque.

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na účely vytvorenia dobre fungujúceho rámca certifikácie je pri definovaní stupňa 
dôveryhodnosti dôležité zohľadňovať uplatňovanie platných a všeobecne akceptovaných 
noriem. Takéto existujúce normy môžu byť vnútroštátne, medzinárodné (ISO 27XXX) alebo 
multilaterálne (SOG-IS, spoločné kritériá).

Pozmeňujúci návrh 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 498
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) Pokročilý stupeň rizika zodpovedá 
vyššiemu riziku spojenému s produktom, 
procesom a službou IKT. Vyšší stupeň 
rizika existuje v prípade, ak útok na 
produkt, proces a službu IKT ohrozuje 
dostupnosť, autentickosť, integritu, 
dôvernosť alebo iné dôležité ciele, 
napríklad zdravie používateľov alebo 
tretích strán, životné prostredie, súkromie, 
iné dôležité zákonné záujmy alebo kritickú 
infraštruktúru a jej podporné systémy 
alebo produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
Článok 46 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Toto posúdenie zahŕňa 
preskúmanie technickej dokumentácie a 
skúšky zavedených bezpečnostných 
funkcií, a to v súlade s požiadavkami 
stanovenými v technickej dokumentácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT, než 
certifikáty s pokročilým stupňom 
dôveryhodnosti, a sú preň typické odkazy
na technické špecifikácie, normy 
a súvisiace postupy vrátane technických 
kontrol, ktorých účelom je predchádzať 
riziku kybernetických incidentov. 
Certifikát vysokého stupňa 
dôveryhodnosti osvedčuje, že známe riziká 
kybernetických incidentov sú pokryté a že 
produkt, služba alebo systém môžu 
odolávať premysleným útokom s 
významnými zdrojmi. Metóda hodnotenia 
sa spočíva v testoch účinnosti na 
vyhodnotenie odolnosti bezpečnostných 
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funkcií voči útoku na vysokej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 502
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vysoký stupeň dôvery.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v kontexte 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT než 
certifikáty s pokročilým stupňom 
dôveryhodnosti, a charakterizuje sa s 
odvolaním na technické špecifikácie, 

c) vysoká dôveryhodnosť certifikácie 
zodpovedá posúdeniu tretej strany, že 
vysoké riziká kybernetických incidentov 
pre procesy, produkty alebo služby IKT sú 
pokryté;
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normy a súvisiace postupy vrátane 
technických kontrol, ktorých účelom je 
predchádzať riziku kybernetických 
incidentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT než 
certifikáty s pokročilým stupňom 
dôveryhodnosti, a sú preň typické odkazy
na technické špecifikácie, normy a 
súvisiace postupy vrátane technických 
kontrol, ktorých účelom je predchádzať 
kybernetickým incidentom. Metodika 
hodnotenia by mala byť založená 
prinajmenšom na testovaní účinnosti, 
ktorou sa posúdi odolnosť
bezpečnostných funkcií proti útočníkom s 
významnými až neobmedzenými zdrojmi.

Or. en

Odôvodnenie

As the highest risk factors are determined by the sensitivity of the product or service but also 
but the intensity of potential attacks, the later should also be taken into account.

Pozmeňujúci návrh 505
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT než 
certifikáty s pokročilým stupňom 
dôveryhodnosti, a sú preň typické odkazy
na technické špecifikácie, normy a 
súvisiace postupy vrátane technických 
kontrol, ktorých účelom je predchádzať 
kybernetickým incidentom; metóda 
hodnotenia musí byť založené na testoch 
účinnosti na vyhodnotenie odolnosti 
bezpečnostných funkcií voči útoku na 
vysokej úrovni.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 506
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) Vysoký stupeň rizika zodpovedá 
vysokému riziku spojenému s produktom, 
procesom a službou IKT. Vysoký stupeň 
rizika existuje v prípade, ak útok na 
produkt, proces a službu IKT ohrozuje 
dostupnosť, autentickosť, integritu, 
dôvernosť alebo iné dôležité ciele a je 
odôvodnenou hrozbou pre národnú 
zvrchovanosť alebo verejnú bezpečnosť 
štátu.

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v rámci
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa 
zakladá na platných vnútroštátnych alebo 
multilaterálnych normách, poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 
údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT než 
certifikáty s pokročilým stupňom 
dôveryhodnosti, a sú preň typické odkazy
na technické špecifikácie, platné 
vnútroštátne a multilaterálne 
medzinárodné normy a s nimi súvisiace 
postupy vrátane technických kontrol, 
ktorých účelom je predchádzať 
kybernetickým incidentom.

Or. en

Odôvodnenie

Na účely vytvorenia fungujúceho rámca certifikácie je pri definovaní stupňov dôveryhodnosti 
dôležité zohľadňovať uplatňovanie platných a všeobecne prijímaných noriem. Takéto platné 
normy môžu byť vnútroštátne, medzinárodné (ISO 27XXX) alebo multilaterálnych systémov 
(SOG-IS, spoločné kritériá).

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vysoký stupeň dôveryhodnosti 
označuje certifikát vydaný v kontexte
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktorý poskytuje 
vyšší stupeň dôvery v uvádzané alebo 

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

údajné kyberneticko-bezpečnostné 
vlastnosti produktu alebo služby IKT než 
certifikáty s pokročilo bezpečným stupňom 
dôveryhodnosti a sú preň typické odkazy
na technické špecifikácie, normy 
a súvisiace postupy vrátane technických 
kontrol, ktorých účelom je predchádzať 
kybernetickým incidentom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Toto hodnotenie zahŕňa 
preskúmanie technickej dokumentácie, 
testy zavedených bezpečnostných funkcií v 
súlade s požiadavkami stanovenými v 
technickej dokumentácii a hodnotenie 
odolnosti procesov, produktov alebo 
služieb IKT voči kvalifikovaným 
útočníkom s významnými až 
neobmedzenými zdrojmi prostredníctvom 
penetračných testov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade potreby môže Komisia 
prijať vykonávacie akty v súlade s 
článkom 55 ods. 2, pričom zohľadní 
stanovisko agentúry ENISA, európskej 
skupiny pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti a platforiem na konzultácie so 
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zainteresovanými stranami, a tak 
zabezpečí detailné rámcové požiadavky na 
každú úroveň dôveryhodnosti.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 46 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Metodika na rozlíšenie 
jednotlivých stupňov dôveryhodnosti by sa 
mala riadiť testom na posúdenie odolnosti 
bezpečnostných funkcií voči útočníkom s 
významnými až neobmedzenými zdrojmi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 46a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 46a

Podľa analýzy konkrétneho rizika sa 
stanoví vhodný spôsob posudzovania 
zhody vrátane vyhlásenia výrobcu, ako je 
stanovené v článku 4 v prílohe II k 
rozhodnutiu 768/2008/ES.

Or. en

Odôvodnenie

In order to ensure a flexible, pragmatic and market-oriented approach to cybersecurity 
certification, the use of widely adopted frameworks and/ or practices shall be also allowed.
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Pozmeňujúci návrh 513
Nadine Morano

Návrh nariadenia
Článok 46a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 46a

Na základe analýzy rizika sa v súlade s 
článkom 4 a prílohou II rozhodnutia č. 
768/2008/ES musí stanoviť vhodný postup 
posudzovania zhody. 

Or. fr

Odôvodnenie

Omedzené využívanie niektorého postupu posudzovania zhody ako napríklad jednostupňového 
vyhlásenia výrobcu bez zohľadnenia príslušného produktu či podmienok jeho používania je na 
škodu nevyhnutnej flexibility, ktorá by sa mala v tejto oblasti zachovať.

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

Návrh nariadenia
Článok 46b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 46b

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, 
agentúra ENISA môže nahradiť 
požiadavky na základnú úroveň 
dôveryhodnosti zavedením informačného 
systému pre funkcie v zmysle článku 2.
Kritériá takéhoto informačného systému 
pre funkcie sa vymedzia vopred za účasti 
certifikačnej skupiny zainteresovaných 
strán.

Or. en
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Odôvodnenie

Pokiaľ ide o úrovne dôveryhodnosti, ako sú vymedzené v navrhovanom nariadení, zavedenie 
technických vlastností informačných systémov by sa malo byť možnou alternatívou základnej 
úrovne dôveryhodnosti pre spotrebné výrobky

Pozmeňujúci návrh 515
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) orgány posudzovania zhody a 
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kontroly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) podrobnú špecifikáciu 
kyberneticko-bezpečnostných požiadaviek, 
z hľadiska ktorých sa hodnotia konkrétne 
produkty a služby IKT – napríklad 
odkazom na európske alebo medzinárodné 
normy alebo technické špecifikácie; 
požiadavky na certifikáciu by mali byť 
vymedzené tak, aby certifikáciu bolo 
možné začleniť do systematických 
bezpečnostných postupov výrobcu počas 
vývoja a životného cyklu daného produktu 
alebo služby alebo by mala z týchto 
postupov vychádzať;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) podrobnú špecifikáciu požiadaviek
na kybernetickú bezpečnosť, podľa
ktorých sa hodnotia konkrétne produkty a 
služby IKT – napríklad odkazom na 
európske a/alebo medzinárodné normy 
alebo technické špecifikácie.
Zohľadňovať by sa mali platné 
medzinárodné normy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 520
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) podrobnú špecifikáciu požiadaviek 
na kybernetickú bezpečnosť, podľa
ktorých sa konkrétne produkty a služby 
IKT hodnotia odkazom na normy alebo 
technické špecifikácie v súlade s bodom 
(1) článku 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1025/2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Csaba Molnár

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podrobnú špecifikáciu 
kyberneticko-bezpečnostných požiadaviek, 

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

ktorých sa konkrétne produkty a služby 
IKT hodnotia – napríklad odkazom na 
európske alebo medzinárodné normy alebo 
technické špecifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – písmeno i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) c) podľa potreby podporou 
štandardnej bezpečnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podľa potreby jeden alebo viacero 
stupňov dôveryhodnosti;

c) jeden alebo viacero stupňov 
dôveryhodnosti zodpovednosti orgánu pre 
posudzovanie zhody v prípade narušenia 
certifikovaných produktov alebo služieb 
IKT;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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c) podľa potreby jeden alebo viacero 
stupňov dôveryhodnosti;

c) podľa potreby jeden alebo viacero 
stupňov dôveryhodnosti, okrem iného pri 
zohľadnení prístupu založeného na 
posudzovaní rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) konkrétne použité hodnotiace 
kritériá a metódy vrátane typov hodnotenia 
s cieľom preukázať, že sa dosiahli 
konkrétne ciele uvedené v článku 45;

d) použité osobitné hodnotiace kritériá 
a metódy vrátane druhov hodnotenia, s 
cieľom preukázať, že konkrétne ciele 
uvedené v článku 45 sú dosiahnuté 
odkazom na normy alebo technické 
špecifikácie v súlade s článkom 2, bodom 
1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) konkrétne použité hodnotiace 
kritériá a metódy vrátane typov 
hodnotenia s cieľom preukázať, že sa 
dosiahli konkrétne ciele uvedené v článku 
45;

d) Typy posudzovania zhody, 
konkrétne hodnotiace kritériá a použité
metódy stanovené v článku 4 a v prílohe 
II k rozhodnutiu 768/2008/ES s cieľom 
preukázať, že sú dosiahnuté osobitné ciele 
článku 45;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody
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Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) podmienky používania informácií 
o technických vlastnostiach, ak systém 
takéto informácie o technických 
vlastnostiach umožňuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) pravidlá monitorovania súladu 
s požiadavkami certifikátov vrátane 
mechanizmov na preukázanie trvalého 
súladu so stanovenými kyberneticko-
bezpečnostnými požiadavkami;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) podmienky udelenia, udržiavania, 
pokračovania, rozšírenia a zúženia 
rozsahu certifikácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 531
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

h) podmienky udelenia, udržiavania, 
pokračovania, obnovenia, rozšírenia a 
zúženia rozsahu certifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) Pravidlá zamerané na nakladanie 
so zraniteľnými miestami, ktoré môžu 
vzniknúť po certifikácii, zavedením 
nepretržitého dynamického procesu, do 
ktorého sú zapojení poskytovatelia aj 
užívatelia;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) pravidlá týkajúce sa spôsobu a 
času nahlasovania zraniteľných miest 
produktov, procesov, služieb a systémov 
IKT, ktoré nie sú verejne známe, 
príslušnými orgánmi relevantným 
predajcom a výrobcom prostredníctvom 
koordinovaného postupu oznamovania 
zraniteľných miest.
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Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 47 – pododsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

j) pravidlá vyžadujúce urýchlené 
nahlasovanie zraniteľných miest 
produktov a služieb IKT, ktoré nie sú 
verejne známe, príslušnými orgánmi 
relevantným predajcom a výrobcom 
prostredníctvom koordinovaného postupu 
oznamovania zraniteľných miest;

Or. en

Odôvodnenie

These state-linked authorities (such as national CERTS) should eventually share vulnerability 
information off all ICT products and services with affected vendors and manufacturers. This 
task shall be executed in accordance with the guidelines and recommendations defined in 
international standards ISO/IEC 29147:2014 and ISO/IEC 30111. State authorities that are 
'finders' have very different risk profiles, incentives, obligations, and power vis-a-vis affected 
vendors and manufacturers compared to individual security researchers.

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

l) prípadné určenie vnútroštátnych 
systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti podľa článku 49 alebo 
iniciatív pod vedením priemyslu 
priemyslom, ktoré sa vzťahujú na rovnaký 
typ alebo kategóriu produktov, procesov a 
služieb IKT;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

l) určenie vnútroštátnych alebo 
medzinárodných systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa 
vzťahujú na rovnaký typ alebo kategórie
produktov a služieb IKT, bezpečnostných 
požiadaviek a kritérií a metód hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

l) určenie vnútroštátnych alebo 
medzinárodných systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti alebo iniciatív 
pod vedením priemyslu priemyslom, ktoré 
sa vzťahujú na rovnaký typ alebo kategóriu 
produktov, procesov a služieb IKT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) ma) v prípade potreby obdobie 
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platnosti certifikátu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) pravidlá o spôsobe a lehotách 
poskytovania informácií členskými štátmi 
navzájom a dotknutým predajcom a 
výrobcom v prípade, že získajú poznatky 
o zraniteľnom mieste, ktoré nie je verejne 
známe, v produkte alebo službe IKT 
s certifikátom udeleným v rámci tohto 
systému certifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) pravidlá o spôsobe a lehotách 
povinného poskytovania informácií 
členskými štátmi navzájom v prípade, že 
získajú poznatky o zraniteľnom mieste, 
ktoré nie je verejne známe, v produkte 
alebo službe IKT s certifikátom udeleným 
v rámci tohto systému certifikácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) typy posudzovania zhody, 
hodnotiace kritériá a metódy podľa 
článku 4 prílohy II k rozhodnutiu 
768/2008/ES.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) Ďalšie usmernenia o osvedčených 
postupoch v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a informácie o kybernetických 
hrozbách, ktoré pretrvávajú napriek 
certifikácii.

Or. en

Odôvodnenie

No ICT product or service is completely secure. In order to avoid complacency on the part of 
consumers or other organisations certification schemes should stress the continued need for 
vigilance and good cyber practice.

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

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Certifikačná skupina 
zainteresovaných strán alebo európska 
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skupina pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti na riadne odôvodnenú 
žiadosť agentúry ENISA musí pre svoje 
príslušné systémy schváliť všetky 
navrhnuté doplnenia, odchýlky alebo 
odlišnosti od medzinárodných alebo 
únijných noriem uvedených v odseku 1 
písm. b) aspoň dva týždne pred preložením 
kandidátskeho systému Komisii podľa 
článku 44 ods. 3

Or. en

Odôvodnenie

ICT products that are developed, marketed or used in the global and European markets 
heavily rely on existing and widely-adopted standards. The deviation or non-relation to such 
standards shall be duly justified.

Pozmeňujúci návrh 544
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Osobitným aktom Únie sa môže 
navrhnúť, kedy sa môže použiť 
certifikácia v rámci európskeho systému 
pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak harmonizovaná legislatíva Únie
absentuje, vo vnútroštátnom práve 
členských štátov sa zároveň môže 

4. Ak neexistuje harmonizovaná 
legislatíva Únie, právne predpisy 
členského štátu môžu odporučiť aj 
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stanoviť, že európsky systém certifikácie
kybernetickej bezpečnosti možno použiť 
na určenie predpokladu zhody so 
zákonnými požiadavkami.

používanie európskeho systému pre 
certifikáciu kybernetickej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Certifikačné systémy môžu byť 
osobitne vytvorené pre tieto skupiny 
výrobkov uvedené v prílohe I tohto 
nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 47a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 47a

Systémy zriadené na základe tohto 
nariadenia nevyžadujú oznamovanie 
zmien či úprav certifikácie ani opätovnej 
certifikácie, ak tieto zmeny nemajú 
zásadný negatívny vplyv na bezpečnosť 
produktov, služieb a procesov IKT, ani na 
zariadenia spotrebnej elektroniky.

Or. en

Odôvodnenie

Products shall not be subject for re-certification for cases of software patches/ updates, or a 
change in the functionality of the product, provided these actions not have a substantial 
adverse effect on the security of the device. The introduction of this reference is business 
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critical as adversely re-certification may take longer than the actual ‘lifespan’ of a software 
update, which will ultimately have an adverse effect on the ability of end-users and operators 
to enhance their cybersecurity capabilities.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Produkty a služby IKT 
certifikované v rámci európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
prijatého podľa článku 44 sa považujú za 
vyhovujúce požiadavkám daného systému.

1. Produkty, služby a procesy IKT 
certifikované v rámci európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
prijatého podľa článku 44 sa považujú za 
vyhovujúce požiadavkám daného systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Produkty a služby IKT 
certifikované v rámci európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
prijatého podľa článku 44 sa považujú za 
vyhovujúce požiadavkám daného systému.

1. Produkty, procesy a služby IKT 
certifikované v rámci európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
prijatého podľa článku 44 sa považujú za 
vyhovujúce požiadavkám daného systému.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Pokiaľ sa v právnych predpisoch 
Únie nestanovuje inak, certifikácia je 
dobrovoľná.

2. Certifikát je povinný 
prinajmenšom pre:

a) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT, ktoré prevádzkovatelia základných 
služieb využívajú tak, ako je vymedzené v 
smernici 2016/1148/EÚ;

b) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT určené pre deti a domácnosti;

c) produkty, procesy, služby a systémy IKT 
určené na lekárske použitie;

d) produkty, procesy, služby a systémy 
IKT používané na bezpečnostné účely;

e) autonómne vozidlá

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov v spolupráci s 
agentúrou ENISA preskúmať kategórie 
výrobkov uvedené v odseku 1.

Pokiaľ sa v právnych predpisoch Únie 
nestanovuje inak, certifikácia pre všetky 
ostatné produkty je dobrovoľná.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Certifikácia je dobrovoľná pre 
výrobky, služby a procesy IKT, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti článku 45 
ods. 1 písm. a) a článku 45 ods. 1 písm. b), 
pokiaľ nie je uvedené inak v právnych 
predpisoch Únie, a je povinná pre výrobky, 
služby a postupy, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti článku 45 ods. 1 písm. c), 
pokiaľ právne predpisy Únie alebo 
európska skupiny pre certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti neustanovia 
inak.
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Or. en

Odôvodnenie

The distinction between voluntary and obligatory certification schemes is necessary as the 
security objectives differ in the two categories of ICT products and processes that shall be 
covered by the present Regulation. V prípade ochrany verejnej infraštruktúry a informácií je 
certifikácia povinná, keďže môže pomôcť dosiahnuť vyššiu kybernetickú odolnosť členských 
štátov. Furthermore, this approach will foster greater harmonisation of the obligations of 
Member States as defined by Directive (EU) 2016/1148.

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Certifikácia pre stredný a vysoký 
stupeň dôveryhodnosti je povinná. Pre 
základný a pokročilý stupeň 
dôveryhodnosti je certifikácia dobrovoľná, 
ale výrobca musí byť povinný dodržiavať 
minimálne bezpečnostné normy, pokiaľ 
nie je uvedené inak v právnych 
predpisoch Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Certifikácia je prísne dobrovoľná 
bez toho, aby tým bolo dotknuté 
dobrovoľné sebaposúdenie/vlastné 
vyhlásenie výrobcu o zhode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
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Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Certifikácia je povinná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Pokiaľ sa vo vnútroštátnych
právnych predpisoch nestanovuje inak, 
certifikácia je dobrovoľná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pre základný stupeň 
dôveryhodnosti je možné vystaviť 
sebaposúdenie o zhode pri výlučnej 
zodpovednosti výrobcu alebo 
poskytovateľa produktov, procesov a 
služieb IKT, ako sa uvádza v článku 4 a v 
prílohe II k rozhodnutiu č. 768/2008/ES.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 557
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti základného alebo pokročilého 
stupňa podľa tohto článku vydávajú 
orgány pre posudzovanie zhody uvedené v 
článku 51 na základe kritérií európskeho 
systému certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti prijatého podľa článku 44.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 558
Martina Werner

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti sa podľa tohto článku vydáva 
buď na základe sebaposúdenia, alebo ho 
vydávajú orgány pre posudzovanie zhody 
uvedené v článku 51 na základe kritérií 
európskeho systému certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti prijatého podľa 
článku 44.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti vysokého stupňa podľa tohto 
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článku vydávajú orgány dohľadu nad 
certifikáciou uvedené v článku 50 na 
základe kritérií európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
prijatého podľa článku 44.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Odchylne od odseku 3 a iba v 
riadne odôvodnených prípadoch sa
v konkrétnom európskom systéme 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
môže stanoviť, že výsledný európsky 
certifikát kybernetickej bezpečnosti môže 
vydať len verejný orgán. Takýmto 
verejným orgánom je orgán akreditovaný 
ako orgán pre posudzovanie zhody podľa 
článku 51 ods. 1. Fyzická či právnická 
osoba, ktorá podrobuje svoje produkty 
alebo služby IKT certifikácii, musí orgánu 
pre posudzovanie zhody uvedenému v 
článku 51 sprístupniť všetky informácie 
potrebné pre postup certifikácie.

Or. en

Odôvodnenie

Clarification 

Pozmeňujúci návrh 561
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – úvodná časť

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

4. Odchylne od odseku 3 v riadne 
odôvodnených prípadoch, ako je vysoká 
dôveryhodnosť uvedená v článku 46 ods. 
c, konkrétny európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti musí 
umožňovať, aby výsledný európsky 
certifikát kybernetickej bezpečnosti mohol
vydať len príslušný verejný orgán na 
základe hodnotenia nezávislého 
notifikovaného orgánu pre posudzovanie 
zhody. Ide o jeden z týchto verejných 
orgánov:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 562
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Odchylne od odseku 3 a iba v 
riadne odôvodnených prípadoch môže 
konkrétny európsky systém certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti umožňovať, aby
výsledný európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti mohol vydať len verejný 
orgán. Takýmto verejným orgánom je 
orgán akreditovaný ako orgán pre 
posudzovanie zhody podľa článku 51 ods. 
1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou uvedený v článku 50 ods. 1;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou uvedený v článku 50 ods. 1;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Needed for legal consistency with the changes in 48 (1)

Pozmeňujúci návrh 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 48 – pododsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) orgán akreditovaný ako orgán 
posudzovania zhody podľa článku 51 ods. 
1 alebo

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Needed for legal consistency with the changes in 48 (1)

Pozmeňujúci návrh 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) orgán zriadený zákonmi, právnymi 
predpismi alebo inými úradnými 
administratívnymi postupmi dotknutého 
členského štátu, ktoré spĺňajú požiadavky 
na orgány vykonávajúce certifikáciu 
výrobkov, procesov a služieb podľa normy 
ISO/IEC 17065:2012.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Needed for legal consistency with the changes in 48 (1)

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Fyzická či právnická osoba, ktorá 
svoje produkty, služby alebo procesy IKT 
predkladá na certifikáciu, musí orgánu pre 
posudzovanie zhody uvedenému v článku 
51 poskytnúť všetky informácie potrebné 
pre postup certifikácie. O certifikáciu 
možno požiadať ktorýkoľvek orgán pre 
posudzovanie zhody uvedený v článku 51.

Or. en

Odôvodnenie

In order to avoid fragmentation in the recognition and/ or conformity of EU cybersecurity 
certification schemes, the Article needs to emphasise that the submission can be made with 
any conformity assessment body that is accredited by an EU Member State.

Pozmeňujúci návrh 568
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5



AM\1152206SK.docx 89/123 PE621.098v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Fyzická či právnická osoba, ktorá 
svoje produkty, procesy alebo služby IKT 
predkladá na certifikáciu, musí orgánu pre 
posudzovanie zhody uvedenému v článku 
51 poskytnúť všetky informácie potrebné 
pre postup certifikácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Fyzická či právnická osoba, ktorá 
svoje produkty, procesy alebo služby IKT 
predkladá na certifikáciu, musí orgánu pre 
posudzovanie zhody uvedenému v článku 
51 poskytnúť všetky informácie potrebné 
pre postup certifikácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Certifikáty sa vydávajú na obdobie 
najmenej troch rokov. Môžu sa obnoviť za 
rovnakých podmienok za predpokladu, že 
ich možno bezplatne predĺžiť na ďalšie 
obdobia, po potvrdení držiteľa certifikátu, 
že príslušné požiadavky sú naďalej 
splnené. Takéto potvrdenie sa musí vydať 
najskôr šesť mesiacov a najneskôr 15 dní 
pred uplynutím príslušného obdobia.
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Predĺženie certifikátu sa povoľuje na 
dobu celého životného cyklu 
certifikovaného produktu.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 571
Massimiliano Salini

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Certifikáty sa vydávajú na obdobie 
vymedzené v každom certifikačnom 
systéme a v značnej miere sa týkajú 
procesov a schopnosti subjektov reagovať 
na útok a môžu sa obnoviť za rovnakých 
podmienok, pokiaľ sú naďalej splnené 
príslušné požiadavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Certifikáty sa vydávajú najviac na 
obdobie troch rokov, ktoré je vymedzené v 
príslušnom systéme certifikácie, pričom 
ich možno obnoviť za rovnakých 
podmienok, pokiaľ sú naďalej splnené 
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príslušné požiadavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Certifikáty sa vydávajú najviac na 
obdobie určené pre každý systém 
jednotlivo, pričom ich možno obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ sú naďalej 
splnené príslušné požiadavky.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti vydaný podľa tohto článku sa 
uzná vo všetkých členských štátoch.

7. Vo všetkých členských štátoch 
musí byť európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti vydaný podľa tohto článku 
uznávaný ako certifikát, ktorý spĺňa 
požiadavky kybernetickej bezpečnosti na 
produkty, procesy a zariadenia spotrebnej 
elektroniky, pre ktoré bol vydaný, pri 
zohľadnení stupňov dôveryhodnosti 
uvedených v článku 46, a nesmie sa 
rozlišovať medzi takýmto certifikátom 
vydaným v členskom štáte pôvodu a 
certifikátom vydaným orgánom pre 
posudzovanie zhody uvedeným v 
článku 51.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa fragmentácii uznávania a/alebo súladu systémov certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti EÚ, je potrebné zdôrazniť, že žiadne miesto vydania certifikátu nesmie byť 
predmetom diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 575
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti vydaný podľa tohto článku sa 
uzná vo všetkých členských štátoch.

7. Európsky certifikát kybernetickej 
bezpečnosti vydaný podľa tohto článku sa 
uznáva vo všetkých členských štátoch. Pre 
vysokú stupeň dôveryhodnosti sa môžu 
certifikáty vzájomne uznávať iba vtedy, ak 
ich vydal verejný orgán uvedený v článku 
48 ods. 4 písm. a).

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Žiadosť o certifikáciu musí 
vybavená do 12 mesiacov od dátumu 
predloženia žiadosti, inak orgán pre 
posudzovanie zhody stratí akreditáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Orgány pre posudzovanie sú povinné spracovať žiadosti o certifikáciu včas.

Pozmeňujúci návrh 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 48a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 48a

Základné požiadavky na bezpečnosť 
informačných technológií

1. Agentúra do [dvoch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
navrhne Komisii jasné a záväzné základné 
bezpečnostné požiadavky na všetky 
zariadenia IT predávané v Únii alebo 
vyvážané z Únie, napríklad:

výrobca písomne osvedčí, že zariadenie 
neobsahuje žiadne hardvérové, softvérové 
ani firmvérové komponenty s 
akýmikoľvek známymi zraniteľnými 
miestami z hľadiska bezpečnosti;

zariadenie obsahuje softvérové alebo 
firmvérové komponenty schopné prijímať 
riadne overené a dôveryhodné 
aktualizácie od predajcu;

zdokumentované možnosti vzdialeného 
prístupu k zariadeniu, ktoré sú 
zabezpečené pred neoprávneným 
prístupom najneskôr počas inštalácie;
žiadne štandardné výrobcom zakódované 
nemenné heslá pre všetky zariadenia, 
zdokumentovaná možnosť aktualizácie, s 
jasným uvedením zodpovednosti v 
prípade, že používateľ zariadenie 
neaktualizuje;

povinnosť výrobcu zariadenia 
pripojeného k internetu, softvéru alebo 
firmvérového komponentu informovať 
príslušný orgán o všetkých známych 
zraniteľných miestach z hľadiska 
bezpečnosti;

povinnosť výrobcu zariadenia 
pripojeného k internetu, softvéru alebo 
firmvérového komponentu zabezpečiť 
opravu v súvislosti s každým novozisteným 
zraniteľným miestom z hľadiska 
bezpečnosti;
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povinnosť výrobcu zariadenia 
pripojeného k internetu, softvéru alebo 
firmvérového komponentu poskytnúť 
informácie o tom, ako zariadenie prijíma 
aktualizácie, aký je predpokladaný časový 
harmonogram ukončenia bezpečnostnej 
podpory a upozornenie o ukončení takejto 
bezpečnostnej podpory;

povinnosť výrobcu uverejniť zdrojový kód 
a dokumentáciu po dátume ukončenia 
podpory;

2. Agentúra preskúma a v prípade potreby 
každé dva roky upraví požiadavky uvedené 
v odseku 1 a všetky úpravy predloží 
Komisii ako návrhy.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť, že 
navrhnuté alebo upravené požiadavky 
uvedené v odsekoch 1 a 2 majú v Únii 
všeobecnú platnosť. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania stanoveným v článku 55 ods. 
2.

4. Komisia zabezpečí náležité uverejnenie 
požiadaviek, o ktorých bolo v súlade 
s odsekom 3 rozhodnuté, že majú 
všeobecnú platnosť.

5. Agentúra všetky navrhnuté požiadavky 
a návrhy ich zmenu zhromažďuje v 
registri a vhodným spôsobom ich uverejní.

6. Zatiaľ čo výrobcovia sú zodpovední za 
zabezpečenie súladu produktu alebo 
služby IKT, dovozcovia musia zabezpečiť, 
aby výrobky, ktoré uvádzajú na trh, 
spĺňali príslušné požiadavky a 
nepredstavovali riziko pre európsku 
verejnosť. Dovozca musí overiť, že 
výrobca mimo EÚ podnikol potrebné 
kroky a že produkt alebo služba spĺňa 
ustanovenia odseku 1. Distribútori 
produktov alebo služieb IKT musia mať 
základnú znalosť zákonných požiadaviek 
a sprievodnej dokumentácie. Distribútori 
musia byť schopní identifikovať 
produkty, ktoré zjavne nie sú v súlade s 
požiadavkami a musia byť schopní 
vnútroštátnym orgánom preukázať, že 
konajú s náležitou starostlivosťou, a mať 
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potvrdenie od výrobcu alebo dovozcu, že 
sa prijali potrebné opatrenia. Okrem toho 
musí byť distribútor schopný pomáhať 
vnútroštátnym orgánom v ich úsilí získať 
požadovanú dokumentáciu.

7. V prípadoch určených v rámci systému 
v závislosti od povahy, životného cyklu 
alebo ceny výrobku sa ako alternatíva k 
plnému procesu certifikácie môže súlad s 
povinnými základnými bezpečnostnými 
požiadavkami na IT zabezpečiť formou 
vyhlásenia výrobcu o zhode v nadväznosti 
na príslušný postup posudzovania zhody.

Or. en

Odôvodnenie

Na ochranu pred počítačovou kriminalitou a na ochranu základných práv používateľov IT je 
dôležité dosiahnuť odolné prostredie IT. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť vysoké 
ciele bezpečnosti IT pre povinné základné prvky bezpečnosti IT v Únii. Keďže povaha, životný 
cyklus alebo náklady na životný cyklus produktu môžu znemožniť certifikačný proces, čestné 
vyhlásenie môže znamenať zrýchlený postup pre vstup na trh a poistku pre orgány a 
spotrebiteľov.

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

Návrh nariadenia
Článok 48a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 48a

Zlučiteľnosť s medzinárodnými 
systémami vzájomného uznávania

1. V prípravnej fáze kandidátskeho 
európskeho systému pre certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti agentúra 
ENISA a v prípade potreby certifikačná 
skupina zainteresovaných strán alebo 
európska skupina pre certifikáciu 
kybernetickej bezpečnosti vyhodnotia 
relevantnosť platných medzinárodných 
dohôd o vzájomnom uznávaní a 
certifikácii.
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2. Sem patrí hodnotenie toho, či sa na 
akékoľvek vnútroštátne systémy 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
ktoré spadajú pod kandidátsky systém, 
vzťahuje niektorá medzinárodná dohoda 
o vzájomnom uznávaní.

3. Ak sa zistí, že existujú príslušné 
medzinárodné dohody o vzájomnom 
uznávaní a certifikácii, agentúra ENISA 
bude povinná usilovať o zabezpečenie 
kompatibility prostredníctvom:

a) založenia certifikácie na rovnakých 
normách,

b) zosúladenia rozsahu, bezpečnostných 
cieľov, metodiky hodnotenia a stupňov 
dôveryhodnosti,

(c) začatím dialógu so zodpovedajúcim 
riadiacim orgánom na účely písm. a) a b).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia je racionalizovať súčasné systémy certifikácie a zabezpečiť, aby mali 
širokú uplatniteľnosť v celej EÚ. V súlade s touto ambíciou by sa rámec certifikácie nemal 
snažiť nahrádzať medzinárodné dohody o vzájomnom uznávaní certifikátov a pripravovať 
certifikáciu pre rovnakú oblasť alebo so širším záberom, v rámci ktorého by mohli vo väčšej 
miere byť riešené a exportované otázky citlivé pre Európu. 

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

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



AM\1152206SK.docx 97/123 PE621.098v01-00

SK

súvisiace postupy pre produkty a služby 
IKT, na ktoré sa žiaden európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
nevzťahuje, existujú naďalej.

súvisiace postupy pre produkty, procesy a 
služby IKT, na ktoré sa žiaden európsky 
systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti nevzťahuje, existujú naďalej. 
Postupy údržby, ktoré obsahujú drobné 
aktualizácie, nespôsobujú neplatnosť 
certifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, 
strácajú vnútroštátne systémy certifikácie 

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

kybernetickej bezpečnosti a súvisiace 
postupy pre produkty, služby a procesy
IKT, na ktoré sa vzťahuje európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
účinok k dátumu stanovenému vo 
delegovanom akte prijatom podľa článku 
44 ods. 4. Existujúce vnútroštátne systémy 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti a 
súvisiace postupy pre produkty a služby 
IKT, na ktoré sa žiaden európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti 
nevzťahuje, existujú naďalej.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby spoluzákonodarcovia mohli uplatňovať svoje kontrolné právomoci, 
Komisia má právo vydávať delegované akty.

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

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
3, sa odkazy na príslušné zákony, iné 
právne predpisy, nariadenia alebo 
usmernenia pre vnútroštátny systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti, 
ktorý stratili právnu účinnosť v súlade s 
odsekom 1, považujú za odkazy na systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti v 
Európe (mutatis mutandis).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty nesmú zavádzať nové 
vnútroštátne systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti tých produktov a 
služieb IKT, na ktoré sa vzťahuje platný 
európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.

2. Členské štáty nesmú zavádzať nové 
vnútroštátne systémy certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti tých produktov, 
procesov a služieb IKT, na ktoré sa 
vzťahuje platný európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 49a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a

Na požiadanie akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osoby agentúra ENISA na 
účely tohto článku určí, či konkrétny 
systém vnútroštátnej kybernetickej 
bezpečnosti spadá pod európsky systém 
kybernetickej bezpečnosti. ENISA prijme 
a uverejní rozhodnutie do štyroch týždňov 
od doručenia žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento postup zvyšuje jednoznačnosť pre zainteresované strany a žiadateľov o vydanie
certifikátu.

Pozmeňujúci návrh 585
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý vnútroštátny orgán dohľadu 
nad certifikáciou musí byť z hľadiska 

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

organizácie, rozhodnutí o financovaní, 
právnej štruktúry a rozhodovania byť 
nezávislý od orgánov, nad ktorými 
vykonáva dohľad. Vnútroštátnym 
orgánom dohľadu nad certifikáciou 
nesmie byť certifikačný orgán ani subjekt, 
ktorý certifikáty vydáva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Každý vnútroštátny orgán dohľadu 
nad certifikáciou musí z hľadiska svojej 
organizácie, rozhodnutí o financovaní, 
právnej štruktúry a rozhodovania byť 
nezávislý od orgánov, nad ktorými 
vykonáva dohľad. Vnútroštátnym 
orgánom dohľadu nad certifikáciou 
nesmie byť certifikačný orgán ani subjekt, 
ktorý certifikáty vydáva.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie transparentnosti a nezávislosti.

Pozmeňujúci návrh 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) organizujú koordinované kontroly 
certifikovaných a necertifikovaných 
produktov na trhu vo všetkých členských 
štátoch s cieľom vyhnúť sa duplicite 
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kontrol a maximalizovať kontrolu trhu 
pre najmenej 30 % produktov 
certifikovaných v predchádzajúcom roku 
a zaviazať držiteľa certifikátu na 
stiahnutie nevyhovujúcich produktov z 
trhu v súlade s odsekom 6 písm. e). Pri 
určovaní 30 % produktov, ktoré budú 
predmetom kontroly súladu 
s požiadavkami, vnútroštátne certifikačné 
orgány prioritne riešia produkty s 
vysokým rizikom pre spotrebiteľov, a 
najmä deti, produkty s vloženými novými 
technológiami a/alebo produkty s vysokou 
predajnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Răzvan Popa

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) monitorujú a presadzujú 
uplatňovanie ustanovení tejto hlavy na 

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

vnútroštátnej úrovni a overujú súlad
certifikátov, ktoré vydali orgány pre 
posudzovanie zhody so sídlom na území 
daného členského štátu, s požiadavkami 
tejto hlavy, ako aj s požiadavkami 
príslušného európskeho systému 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 590
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 50 – pododsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 50 – pododsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) monitorujú, dohliadajú nad 
činnosťou orgánov pre posudzovanie 
zhody a aspoň každé dva roky túto 
činnosť orgánov pre posudzovanie zhody 
na účely tohto nariadenia posudzujú, a to 
aj v súvislosti s notifikovaním orgánov pre 
posudzovanie zhody a súvisiacimi 
úlohami v zmysle článku 52 tohto 
nariadenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 50 – pododsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) monitorujú, dohliadajú nad 
činnosťou orgánov pre posudzovanie 
zhody a aspoň každý rok túto činnosť
orgánov pre posudzovanie zhody na účely 
tohto nariadenia posudzujú, a to aj 
v súvislosti s notifikovaním orgánov pre 
posudzovanie zhody a súvisiacimi 
úlohami v zmysle článku 52 tohto 
nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 597
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 50 – pododsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) viesť vyšetrovanie v podobe 
auditov orgánov posudzovania zhody a 
držiteľov európskych certifikátov 
kybernetickej bezpečnosti na overenie 
súladu s ustanoveniami hlavy III;

b) viesť vyšetrovanie v podobe 
auditov držiteľov európskych certifikátov 
kybernetickej bezpečnosti na overenie 
súladu s ustanoveniami hlavy III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijímať primerané opatrenia v 
súlade s vnútroštátnym právom na zaistenie 
súladu orgánov posudzovania zhody alebo 
držiteľov certifikátov s týmto nariadením 
alebo európskym systémom certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti;

c) prijímať primerané opatrenia v 
súlade s vnútroštátnym právom na zaistenie 
súladu držiteľov certifikátov s týmto 
nariadením alebo európskym systémom 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 7 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) v súlade s vnútroštátnym právom 
odoberať certifikáty a sťahovať spotrebné 
produkty IKT, ktoré nie sú v súlade s 
týmto nariadením alebo s európskym 



PE621.098v01-00 106/123 AM\1152206SK.docx

SK

bezpečnosti; systémom certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou navzájom i s Komisiou 
spolupracujú, a najmä si vymieňajú 
informácie, skúsenosti a osvedčené 
postupy v oblasti certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a technických otázok 
súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou 
produktov a služieb IKT.

8. Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou navzájom i s Komisiou 
spolupracujú, a najmä si vymieňajú 
informácie, skúsenosti a osvedčené 
postupy v oblasti certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a technických otázok 
súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou 
produktov, procesov a služieb IKT.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 50 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou navzájom i s Komisiou 
spolupracujú, a najmä si vymieňajú 
informácie, skúsenosti a osvedčené 
postupy v oblasti certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a technických otázok 
súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou 
produktov a služieb IKT.

8. Vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou navzájom i s Komisiou 
spolupracujú, a najmä si vymieňajú 
informácie, skúsenosti a osvedčené 
postupy v oblasti certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti a technických otázok 
súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou 
produktov, služieb a procesov IKT.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 602
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 50 – pododsek 8 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Každý vnútroštátny orgán 
dohľadu nad certifikáciou a každý člen a 
pracovník každého vnútroštátneho orgánu 
dohľadu nad certifikáciou v súlade 
s právom Únie alebo členského štátu majú 
povinnosť zachovávať služobné 
tajomstvo, pokiaľ ide o dôverné 
informácie, o ktorých sa dozvedeli pri 
plnení svojich úloh alebo povinností alebo 
pri výkone svojich právomocí, a to tak 
počas svojho funkčného obdobia alebo 
zamestnania, ako aj po jeho skončení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 50a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 50a

Partnerské hodnotenie

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

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

3. Partnerské hodnotenie vnútroštátnych 
orgánov dohľadu nad certifikáciou 
vykonávajú vnútroštátne orgány dohľadu 
nad certifikáciou iných členských štátov a 
Komisia najmenej raz každých päť rokov.
ENISA sa môže zúčastniť partnerského 
hodnotenia a o svojej účasti rozhodne na 
základe analýzy posúdenia rizík.

4. Komisia je v súlade s článkom 55a 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na zavedenie programu partnerských 
hodnotení na obdobie najmenej piatich 
rokov, v ktorých stanoví kritériá zloženia 
tímu partnerského hodnotenia, metodiky 
partnerského hodnotenia, 
harmonogramu, periodicity a ďalších 
úloh súvisiacich s partnerským 
hodnotením. Pri prijímaní týchto 
delegovaných aktov Komisia náležite 
zohľadní pokyny skupiny.

5. Výsledok partnerského hodnotenia 
preskúma skupina. Agentúra ENISA 
vypracuje zhrnutie výsledku a uverejní ho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri vysokom stupni dôveryhodnosti 
musí vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou okrem akreditácie 
notifikovať orgán hodnotenia súladu o 
svojej spôsobilosti a odbornosti v oblasti 
hodnotenia kybernetickej bezpečnosti.
Vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou pravidelne vykonáva audity 
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odbornosti a spôsobilosti notifikovaných 
orgánov hodnotenia súladu.

Or. fr

Odôvodnenie

Vysoký stupeň dôveryhodnosti si vyžaduje testy účinnosti. Orgány hodnotenia súladu, ktoré 
vykonávajú testy účinnosti, musia pravidelne podrobovať auditu svoju odbornosť a 
spôsobilosť najmä na zabezpečenie kvality týchto testov.

Pozmeňujúci návrh 605
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pri vysokom stupni dôveryhodnosti 
vnútroštátne orgány dohľadu nad 
certifikáciou dovolia certifikáciu orgánom 
hodnotenia súladu iba vtedy, ak tieto 
spĺňajú požiadavky na spôsobilosť a 
odbornosť a preukážu to počas svojich 
pravidelných auditov.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Akreditácia sa udeľuje najviac na 
päť rokov a možno ju obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ orgán 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditačné 
orgány odoberú orgánu posudzovania 
zhody akreditáciu v zmysle odseku 1 tohto 
článku, ak nie sú alebo prestanú byť 
splnené akreditačné podmienky, alebo ak 
daný orgán svojím konaním porušuje toto 

2. Akreditácia sa udeľuje najviac na 
päť rokov a možno ju obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ orgán 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditačné 
orgány odoberú orgánu posudzovania 
zhody akreditáciu v zmysle odseku 1 tohto 
článku, ak nie sú alebo prestanú byť 
splnené akreditačné podmienky, alebo ak 
orgán posudzovania zhody svojím 
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nariadenie. konaním porušuje toto nariadenie. Orgány 
posudzovania zhody nesmú od držiteľov 
certifikátov prijímať priame platby za 
služby.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Akreditácia sa udeľuje najviac na 
päť rokov a možno ju obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ orgán 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditačné 
orgány odoberú orgánu posudzovania 
zhody akreditáciu v zmysle odseku 1 tohto 
článku, ak nie sú alebo prestanú byť 
splnené akreditačné podmienky, alebo ak
daný orgán svojím konaním porušuje toto 
nariadenie.

2. Akreditácia sa udeľuje najviac na 
desať rokov a možno ju obnoviť za 
rovnakých podmienok, pokiaľ orgán 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v tomto článku. Akreditačné 
orgány odoberú orgánu posudzovania 
zhody akreditáciu v zmysle odseku 1 tohto 
článku, ak nie sú alebo prestanú byť 
splnené akreditačné podmienky, alebo ak 
orgán posudzovania zhody svojím 
konaním porušuje toto nariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť, aby orgán pre posudzovanie zhody mohol využívať akreditáciu až do 
uplynutia obdobia, na ktoré bola systémom certifikácie (vrátane svojho predĺženia) vydaná

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže vo vykonávacích
aktoch vymedziť okolnosti, formáty a 

5. Komisia môže v delegovaných
aktoch vymedziť okolnosti, formáty a 
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postupy oznamovania uvedeného v odseku 
1 tohto článku. Dané vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2.

postupy oznamovania uvedeného v odseku 
1 tohto článku. Uvedené delegované akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 55 ods. 2.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina pozostáva z vnútroštátnych 
orgánov dohľadu nad certifikáciou. Tieto 
orgány zastupujú riaditelia alebo iní čelní 
predstavitelia vnútroštátnych orgánov 
dohľadu nad certifikáciou.

2. Skupina pozostáva z vnútroštátnych 
orgánov dohľadu nad certifikáciou. Tieto 
orgány zastupujú riaditelia alebo iní čelní 
predstavitelia vnútroštátnych orgánov 
dohľadu nad certifikáciou. Na pozvanie sa 
členovia certifikačnej skupiny 
zainteresovaných strán môžu zúčastňovať 
na stretnutiach a na činnosti európskej 
skupiny pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade ustanovení o účasti členských štátov na stretnutiach certifikačnej 
skupiny zainteresovaných strán sa zainteresované strany môžu na základe pozvania európskej 
skupiny pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti zúčastňovať na jej jednaní.

Pozmeňujúci návrh 610
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina pozostáva z 
vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
certifikáciou. Tieto orgány zastupujú 
riaditelia alebo iní čelní predstavitelia 

2. Skupina pozostáva z odborníkov na 
vnútroštátnej úrovni.
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vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
certifikáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 612
Pilar del Castillo Vera

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) g) uľahčiť zosúladenie 
európskych systémov kybernetickej 
bezpečnosti s medzinárodne uznávanými 
normami, a to aj: preskúmaním 
súčasných európskych systémov v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a v prípade 
potreby vydaním odporúčaní pre agentúru 
ENISA, aby spolupracovala s príslušnými 
medzinárodnými normalizačnými 
organizáciami s cieľom riešiť nedostatky 
alebo rozdiely dostupných medzinárodne 
uznávaných noriem.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 613
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) definovať mechanizmus 
partnerského preskúmania na hodnotenie 
súladu s požiadavkami vymedzenými v 
tomto nariadení zo strany jednotlivých 
vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
certifikáciou, najmä spôsobilosti 
vykonávať úlohy uvedené v tomto 
nariadení pre každý stupeň 
dôveryhodnosti s potrebnou technickou 
odbornosťou. V prípade potreby možno v 
rámci partnerského preskúmania 
stanoviť, aké opatrenia bude potrebné 
prijať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 614
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 53 – pododsek 3 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) V spolupráci s európskou 
skupinou pre certifikáciu kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej len skupina) zriadenou 
podľa článku 53 tohto nariadenia 
poskytuje poradenstvo a podporu Komisii 
v otázkach týkajúcich sa certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti a dohôd o 
vzájomnom uznávaní certifikátov v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti v súvislosti so 
zahraničnými trhmi a tretími krajinami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. g) zaviesť postup partnerského 
preskúmania. Tento postup prihliada 
najmä na potrebnú technickú odbornosť 
NCAS pri plnení ich úloh, ako je uvedené 
v článkoch 48 a 50, a v prípade potreby 
zaradiť aj prípravu dokumentov 
týkajúcich sa usmernení a odporúčaných 
postupov s cieľom zlepšiť súlad NCAS s 
týmto nariadením.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. s cieľom zohľadniť výsledky 
konzultácie so zainteresovanými stranami 
uskutočnenej v rámci prípravy 
kandidátskeho systému v súlade s 
článkom 44 tohto nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Európska skupina pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti tiež vyhodnotí všetky verejné 
konzultácie, ktoré sa pri príprave kandidátskeho systému/kandidátskych systémov 
kybernetickej bezpečnosti uskutočnili pod vedením Komisie.

Pozmeňujúci návrh 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Návrh nariadenia
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Článok 53 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. h) kontrolovať dohľad nad 
certifikátmi a ich udržiavaním.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá 
sankcionovania porušení ustanovení tejto
hlavy a európskych systémov certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti a prijmú všetky 
potrebné opatrenia na zaistenie ich 
uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty [do .../bezodkladne] oznámia uvedené 
pravidlá a opatrenia Komisii a informujú ju 
o všetkých následných zmenách, ktoré na 
ne majú vplyv.

Členské štáty stanovia pravidlá 
sankcionovania porušení ustanovení hlavy 
IIa, hlavy III a európskych systémov 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti a 
prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zaistenie ich uplatňovania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce. Členské štáty [do 
.../bezodkladne] oznámia uvedené pravidlá 
a opatrenia Komisii a informujú ju o 
všetkých následných zmenách, ktoré na ne 
majú vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Článok 54 – pododsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Právo na účinný súdny prostriedok 
nápravy voči rozhodnutiu dozorného 
orgánu alebo orgánu posudzovania zhody

1.Bez toho, aby boli dotknuté iné správne 
alebo mimosúdne prostriedky nápravy, 
každá fyzická alebo právnická osoba má 
právo na účinný súdny prostriedok 
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nápravy:

a) proti rozhodnutiu orgánu posudzovania 
zhody alebo vnútroštátneho orgánu 
dohľadu nad certifikáciou, ktoré sa ich 
týka, prípadne aj v súvislosti s vydaním, 
nevydaním, uznaním alebo neuznaním 
európskeho certifikátu kybernetickej 
bezpečnosti, ktorého je takáto osoba 
držiteľom;a

(b) ak vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou nerieši sťažnosť, pre ktorú 
je príslušný.

2. Návrh na začatie konania proti 
orgánom posudzovania zhody alebo 
vnútroštátnym orgánom dohľadu nad 
certifikáciou sa podáva na súde toho 
členského štátu, v ktorom je orgán 
posudzovania zhody alebo vnútroštátny 
orgán dohľadu nad certifikáciou 
zriadený.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 54a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 54a

Právo na účinný súdny prostriedok 
nápravy voči rozhodnutiu dozorného 

orgánu

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné správne 
alebo mimosúdne prostriedky nápravy, 
každá fyzická alebo právnická osoba má 
právo na účinný súdny prostriedok 
nápravy:

a) proti rozhodnutiu orgánu posudzovania 
zhody alebo vnútroštátneho orgánu 
dohľadu nad certifikáciou, ktoré sa jej 
týka, aj v súvislosti s uznaním európskeho 
certifikátu kybernetickej bezpečnosti, 
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ktorého je takáto osoba alebo subjekt 
držiteľom; a

b) ak vnútroštátny orgán dohľadu nad 
certifikáciou nerieši sťažnosť, pre ktorú 
je príslušný.

2. Návrh na začatie konania proti 
orgánom posudzovania zhody alebo 
vnútroštátnym orgánom dohľadu nad 
certifikáciou sa podáva na súde toho 
členského štátu, v ktorom je orgán 
posudzovania zhody alebo vnútroštátny 
orgán dohľadu nad certifikáciou 
zriadený.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby žiadatelia o certifikáciu v príslušnom členskom štáte mali 
možnosť účinnej súdnej nápravy. Certifikácia produktov alebo procesov by sa nemala 
využívať na uprednostňovanie konkrétnych subjektov pred inými z dôvodu zaujatosti, 
neúplného preskúmania, t.j. ich štátnej príslušnosti.

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

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do piatich rokov od 
dátumu uvedeného v článku 58 a následne 
každých päť rokov Komisia posúdi dosah, 
účinnosť a efektívnosť agentúry a jej 
pracovných postupov, ako aj prípadnú 
potrebu upraviť mandát agentúry a 
finančné dôsledky takýchto prípadných 
úprav. Pri tomto hodnotení sa zohľadní 
každá prípadná spätná väzba, ktorú 
agentúra dostala v nadväznosti na svoje 
činnosti. Ak sa Komisia domnieva, že 
existencia agentúry už nie je vzhľadom na 
jej stanovené ciele, mandát a úlohy 
odôvodnená, môže navrhnúť zmenu tohto 
nariadenia z hľadiska ustanovení, ktoré sa 
týkajú agentúry.

1. Najneskôr do štyroch rokov od 
dátumu uvedeného v článku 58 a následne 
každé štyri roky Komisia posúdi dosah, 
účinnosť a efektívnosť agentúry a jej 
pracovných postupov, ako aj prípadnú 
potrebu upraviť mandát agentúry a 
finančné dôsledky takýchto prípadných 
úprav. Pri tomto hodnotení sa zohľadní 
každá prípadná spätná väzba, ktorú 
agentúra dostala v nadväznosti na svoje 
činnosti. Ak sa Komisia domnieva, že 
existencia agentúry už nie je vzhľadom na 
jej stanovené ciele, mandát a úlohy 
odôvodnená, môže navrhnúť zmenu tohto 
nariadenia z hľadiska ustanovení, ktoré sa 
týkajú agentúry.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnotení sa zároveň posúdi 
vplyv, účinnosť a efektívnosť ustanovení 
hlavy III z hľadiska cieľov zaistiť 
primeranú kybernetickú bezpečnosť
produktov a služieb IKT v Únii a zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu.

2. V hodnotení sa zároveň posúdi 
vplyv, účinnosť a efektívnosť ustanovení 
hlavy III z hľadiska cieľov zaistenia 
primeranej kybernetickej bezpečnosti
produktov a procesov IKT v Únii a 
zlepšenia funkcie vnútorného trhu. 
Komisia päť rokov po prijatí nariadenia 
vyhodnotí možné rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti hlavy III.

Or. en

Odôvodnenie

Preskúmanie tohto nariadenia sa predpokladá najmä pokiaľ ide o hlavu III.

Pozmeňujúci návrh 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnotení sa zároveň posúdi
vplyv, účinnosť a efektívnosť ustanovení 
hlavy III z hľadiska cieľov zaistiť
primeranú kybernetickú bezpečnosť
produktov a služieb IKT v Únii a zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu.

2. Najneskôr do štyroch rokov po 
dátume uvedenom v článku 58 a potom 
každé štyri roky Komisia posudzuje aj
vplyv, účinnosť a efektívnosť ustanovení 
hlavy IIa a III, pokiaľ ide o ciele 
zabezpečiť primeranú úroveň 
kybernetickej bezpečnosti produktov, 
procesov a služieb IKT v Únii a zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri hodnotení sa posúdi postupný 
prechod na povinnú certifikáciu za 
predpokladu, že k takémuto postupu 
povedú zistenia na základe posúdenia trhu 
a súvisiacich konzultácií so 
zainteresovanými stranami.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Hlava 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA 1 nová
Po uvedení nového rámca certifikácie 
kybernetickej bezpečnosti v EÚ je 
pravdepodobné, že sa pozornosť zameria 
na oblasti, v ktorých je bezprostredný 
záujem čeliť výzve, ktorú predstavujú 
nové technológie.Osobitne zaujímavá je 
oblasť internetu vecí (IoT), pretože sa 
týka požiadaviek spotrebiteľov, ako aj 
priemyslu.Do rámca certifikácie sa 
navrhuje zaradiť tento zoznam priorít:
1) certifikácia poskytovania služieb typu 
cloud,
2) certifikácia zariadení IoT vrátane:
a. zariadení pre jednotlivcov, ako sú 
napríklad inteligentné zariadenia 
nositeľné na tele,
b. zariadení pre komunity, ako sú 
napríklad inteligentné autá, inteligentné 
domy, zdravotnícke pomôcky,
c. zariadení pre spoločnosť, ako sú 
napríklad inteligentné mestá a 
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inteligentné siete.
3) priemysel 4.0 vrátane inteligentných, 
vzájomne prepojených kyberneticko-
fyzických systémov, v ktorých sú 
zautomatizované všetky etapy 
priemyselných operácií od návrhu a 
výroby až po prevádzku, dodávateľský 
reťazec a údržbu;
4) certifikácia technológií a produktov 
každodenného života:ako príklad môžu 
poslúžiť sieťové zariadenia ako napríklad 
domáce internetové smerovače (routery).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak orgán posudzovania zhody je 
vo vlastníctve alebo v prevádzke verejného 
subjektu alebo verejnej inštitúcie, 
nezávislosť a absencia akéhokoľvek 
konfliktu záujmov sa musí zabezpečiť a 
zdokumentovať medzi orgánom dohľadu 
nad certifikáciou na strane jednej a 
orgánom pre posudzovanie zhody na 
strane druhej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Orgán posudzovania zhody musí 
byť schopný vykonať všetky úlohy 
posudzovania zhody, ktorými je poverený 
podľa tohto nariadenia, či už ich vykoná

8. Orgán posudzovania zhody musí
byť schopný vykonávať všetky úlohy 
posudzovania zhody, ktorými je poverený 
podľa tohto nariadenia, či už ich vykonáva
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samotný orgán posudzovania zhody niekto 
iný v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

samotný orgán posudzovania zhody alebo 
niekto iný v jeho mene a na jeho 
zodpovednosť. Každé uzavretie 
subdodávateľskej zmluvy alebo 
konzultáciu externých pracovníkov treba 
riadne zdokumentovať, nesmú v nich 
figurovať žiadni sprostredkovatelia a 
musia mať podobu písomnej dohody, 
ktorá sa okrem iného vzťahuje aj na 
ochranu utajovaných skutočností a 
konflikt záujmov. Za vykonané úlohy 
nesie plnú zodpovednosť orgán pre 
posudzovanie zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Musí byť zaručená nestrannosť 
orgánov posudzovania zhody, ich 
vrcholového manažmentu a pracovníkov, 
ktorí vykonávajú posudzovanie.

12. Musí byť zaručená nestrannosť 
orgánov posudzovania zhody, ich 
vrcholového manažmentu a pracovníkov, 
ktorí vykonávajú posudzovanie, ako aj 
subdodávateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. Pracovníci orgánu posudzovania 
zhody sú povinní dodržiavať služobné 
tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie 
získané pri vykonávaní ich úloh podľa 
tohto nariadenia alebo podľa akéhokoľvek 
ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorým 
sa vykonáva, nie však vo vzťahu k 

15. Orgán posudzovania zhody a jeho 
zamestnanci, výbory, dcérske spoločnosti, 
subdodávatelia a akýkoľvek pridružený 
subjekt alebo zamestnanci externých 
subjektov orgánu posudzovania zhody 
zachovávajú dôvernosť a služobné 
tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie 
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príslušným orgánom členských štátov, v 
ktorých daný orgán vykonáva svoju 
činnosť.

získané pri vykonávaní ich úloh podľa 
tohto nariadenia alebo akéhokoľvek 
ustanovenia vnútroštátneho práva s týmto 
účinkom, okrem prípadov, keď sa ich 
zverejnenie vyžaduje podľa právnych 
predpisov Únie alebo členského štátu, 
ktorého sú tieto osoby občanmi, nie však 
vo vzťahu k príslušným orgánom 
členských štátov, v ktorých daný orgán 
vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva 
sú chránené. Orgán posudzovania zhody 
musí mať zavedené zdokumentované 
postupy, pokiaľ ide o požiadavky tohto 
oddielu 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 51a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15a. S výnimkou oddielu 15 požiadavky 
tejto prílohy v žiadnom prípade 
nevylučujú výmenu technických 
poznatkov a regulačných usmernení 
medzi orgánom posudzovania zhody a 
osobou, ktorá o certifikáciu žiada alebo o 
žiadosti uvažuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 51b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15b. Subjekty, ktoré posudzujú zhodu, 
vykonávajú svoju činnosť v súlade so 
súborom ucelených, spravodlivých a 
odôvodnených požiadaviek, pričom 
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zohľadňujú záujmy malých a stredných 
podnikov vymedzené v odporúčaní 
2003/361/ES, pokiaľ ide o poplatky.

Or. en
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