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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Stanovisko vyjadřuje silnou podporu lepší výměně informací týkajících se kybernetické 
bezpečnosti mezi členskými státy v souvislosti s rostoucími obavami z možných 
kybernetických útoků. Je naléhavě nutné řešit otázku kybernetické bezpečnosti na úrovni EU 
a prostřednictvím koordinovaných opatření členských států.

Stanovisko zdůrazňuje úlohu Komise při usnadňování prosazování a koordinace stávajících 
iniciativ.

Výbor pro zahraniční věci a podvýbor pro bezpečnost a obranu se domnívají, že je velmi 
důležité okamžitě jednat a posílit koordinaci reakcí, iniciativ a programů na úrovni EU. Je 
potřeba podporovat rozvoj nástrojů a větší spolupráci, aby bylo možné zvýšit úroveň 
informační bezpečnosti. 

Stanovisko podporuje myšlenku jmenování koordinátora EU pro kybernetickou bezpečnost, 
který by napomáhal integraci a koordinaci různých evropských aktivit a iniciativ na úrovni 
EU a napříč orgány EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem této směrnice je sblížit 
trestněprávní předpisy členských států 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a zlepšit spolupráci mezi 
justičními a jinými příslušnými orgány, 
včetně policie a dalších specializovaných 
donucovacích orgánů členských států.

(1) Cílem této směrnice je sblížit 
trestněprávní předpisy členských států 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a zlepšit spolupráci mezi 
justičními a jinými příslušnými orgány, 
včetně policie a dalších specializovaných 
donucovacích orgánů členských států 
a Unie. Tento cíl je součástí celkové 
strategie Unie pro boj proti organizované 
trestné činnosti, účinnější zajištění 
informačních sítí, ochranu kritických 
informačních infrastruktur a ochranu 
údajů.  
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Informační systémy mají zásadní 
význam pro politickou, společenskou 
a hospodářskou interakci v Unii. 
Společnost je stále více závislá na 
informačních systémech. Přestože jsou 
tyto systémy velkým přínosem, z důvodu 
své složitosti a zranitelnosti vůči různým 
typům kybernetické trestné činnosti 
představují rovněž řadu rizik pro naši 
bezpečnost. Bezpečnost informačních 
systémů je proto stále zdrojem obav 
a vyžaduje účinná opatření na úrovni 
členských států i Unie. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Útoky proti informačním systémům, 
zejména v důsledku organizované trestné 
činnosti, představují rostoucí hrozbu 
a zvyšuje se obava z potenciálních 
teroristických anebo politicky 
motivovaných útoků na informační 
systémy, které jsou součástí kritické 
infrastruktury členských států a Unie. Tato 
skutečnost ohrožuje vytváření bezpečnější 
informační společnosti a oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva, a proto je třeba na ni 
reagovat na úrovni Evropské unie.

(2) Útoky proti informačním systémům 
představují rostoucí hrozbu. Mohou mít 
původ v terorizmu nebo organizované 
trestné činnosti a mohou je páchat státy či 
jednotlivci. Zvyšuje se obava 
z potenciálních teroristických anebo 
politicky motivovaných útoků na 
informační systémy, které jsou součástí 
kritické infrastruktury členských států 
a Unie. Přeshraniční povaha určitých 
trestných činů a poměrně nízké riziko 
a náklady pro pachatele spojené 
s potenciálně vysokým ziskem 
a výslednými škodami podstatně zvyšují 
nebezpečí těchto útoků. Tato skutečnost 
ohrožuje vytváření bezpečnější informační 
společnosti a oblasti svobody, bezpečnosti 
a práva, a proto je třeba na ni reagovat 
nejen na úrovni Evropské unie, ale 
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i mezinárodního společenství.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Existují důkazy o směřování k čím dál 
tím nebezpečnějším a opakovaným 
rozsáhlým útokům namířeným na 
informační systémy, které mají kritický 
význam pro státy nebo pro konkrétní 
funkce ve veřejném nebo soukromém 
sektoru. Tuto tendenci doprovází vývoj 
čím dál tím vyspělejších nástrojů, které 
mohou pachatelé trestných činů využívat 
k provádění kybernetických útoků různého 
druhu.

(3) Existují důkazy o směřování k čím dál 
tím nebezpečnějším a opakovaným 
rozsáhlým útokům namířeným na 
informační systémy, které mají kritický 
význam pro členské státy, Unii, nebo pro 
konkrétní funkce ve veřejném nebo 
soukromém sektoru či na úrovni Unie. 
Tuto tendenci doprovází rychlý vývoj 
počítačových technologií a v důsledku 
toho i čím dál tím vyspělejších nástrojů, 
které mohou pachatelé trestných činů 
využívat k provádění kybernetických útoků 
různého druhu, z nichž některé mají velký 
potenciál způsobit hospodářské 
a společenské škody.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Mělo by být provedeno důkladné, 
spolehlivé a nezávislé posouzení celkové 
úrovně hrozby útoků proti informačním 
systémům. Orgány Unie by měly 
odpovídajícím způsobem přizpůsobit svoji 
úroveň bezpečnosti informací.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba přistoupit ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem napomoci integraci 
různých iniciativ, programů a aktivit.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům. 
Stanovené sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům, 
které by byly součástí širšího souboru 
vnitrostátních strategií zaměřených na 
odrazování od tohoto druhu útoků a na 
boj proti nim. Stanovené sankce by měly 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Vzhledem k přeshraniční povaze této 
hrozby je nutné, aby členské státy 
sjednotily své sankce, a tím snížily 
vzájemné rozdíly, pokud jde o řešení 
trestných činů v celé Unii.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Rada a Komise by měly vyzvat 
členské státy, které ještě neratifikovaly 
Úmluvu Rady Evropy o kybernetické 
trestné činnosti, aby tak neprodleně 
učinily.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pro předcházení kybernetickým 
útokům a v boji proti nim je velmi důležitá 
spolupráce orgánů veřejné správy se 
soukromým sektorem a s občanskou 
společností. Vzhledem k tomu, že ve velké 
míře používají počítačové systémy a že 
potřebují sdílet zodpovědnost za zajištění 
spolehlivých a funkčních systémů, je 
nutné s nimi zavést stálý dialog.  Má-li být 
vytvořena kultura ochrany údajů, je třeba 
zvýšit informovanost všech 
zainteresovaných subjektů používajících 
počítačové systémy. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11b (nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Nedávné iniciativy a projekty 
týkající se kybernetické obrany, například 
v rámci Evropské obranné agentury 
(European Defence Agency – EDA), by 
měly být podporovány, aby se posílila 
schopnost kybernetické obrany členských 
států. Měly by být podniknuty kroky 
s cílem navázat užší spolupráci s EDA 
a se Střediskem excelence NATO pro 
společnou kybernetickou obranu 
(CCDCOE), zejména v oblasti budování 
kapacit a odborného vzdělávání.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba shromažďovat údaje o 
trestných činech, na které se vztahuje tato 

(12) Je třeba shromažďovat údaje 
o trestných činech, na které se vztahuje tato 
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směrnice, aby bylo možné vytvořit si 
ucelenější představu o tomto problému na 
úrovni Unie a tak přispět k přípravě 
efektivnějších odpovědí. Údaje kromě toho 
pomohou specializovaným agenturám, 
například Europolu a Evropské agentuře 
pro bezpečnost sítí a informací, lépe 
vyhodnotit rozsah kybernetické trestné 
činnosti a stav bezpečnosti sítí a informací 
v Evropě.

směrnice, aby bylo možné vytvořit si 
ucelenější představu o tomto problému na 
úrovni Unie a tak přispět k přípravě 
efektivnějších odpovědí. Členské státy by 
měly s podporou Komise a Evropské 
agentury pro bezpečnost sítí a informací 
zintenzívnit výměnu informací ohledně 
kybernetických útoků. Údaje kromě toho 
pomohou specializovaným agenturám, 
například Europolu a Evropské agentuře 
pro bezpečnost sítí a informací, lépe 
vyhodnotit rozsah a dopady kybernetické 
trestné činnosti a stav bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě. Lepší znalost 
současných a budoucích nebezpečí 
umožní přijímání rozhodnutí, která 
napomohou účinněji odrazovat od 
kybernetických útoků a bojovat proti nim 
či snižovat výsledné škody.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Výměna informací a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
hrají důležitou roli při zvyšování 
kybernetické bezpečnosti. Komise by měla 
proto prozkoumat možnost poskytnutí 
norem nebo nástrojů, které by pomohly 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru ve vzájemné spolupráci na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, 
s cílem zavést normy kvality informací 
v oblasti interoperability a zajistit 
dodržování základních práv, oddělení 
pravomocí a demokratickou kontrolu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 
měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení
a jejich řešení.

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti na úrovni Unie. Unie by měla 
rovněž usilovat o větší mezinárodní 
spolupráci v oblasti bezpečnosti datových 
sítí, a to v úzké spolupráci s ostatními 
organizacemi s příslušnými 
kompetencemi, jako jsou OSN, NATO, 
Rada Evropy a OBSE, a se zapojením 
dalších mezinárodních aktérů. Kromě 
toho by koordinace stíhání případů útoků 
proti informačním systémům měla být 
usnadněna přijetím rámcového rozhodnutí 
Rady 2009/948/SVV o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu 
pravomoci v trestním řízení a jejich řešení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, 
včetně ochrany osobních údajů, svobody 
projevu a informací, práva na spravedlivý 
soud, presumpce neviny a práva na 
obhajobu i zásady zákonnosti 
a přiměřenosti trestných činů a trestů. 
Cílem této směrnice je zejména zajistit 
plné dodržování těchto práv a zásad 

(16) Tato směrnice a její uplatňování 
v praxi respektuje základní práva, zejména 
právo na soukromí, a dodržuje zásady 
uznané zejména Listinou základních práv 
Evropské unie, včetně ochrany osobních 
údajů, svobody projevu a informací, práva 
na spravedlivý soud, presumpce neviny 
a práva na obhajobu i zásady zákonnosti 
a přiměřenosti trestných činů a trestů. 
Cílem této směrnice je zejména zajistit 
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a v souladu s nimi musí být provedena. plné dodržování těchto práv a zásad 
a v souladu s nimi musí být provedena. Na 
svobodný a otevřený charakter internetu 
nemá tato směrnice žádný negativní vliv.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Rada a Komise by měly v rámci 
jednání a spolupráce se třetími zeměmi 
trvat na minimálních požadavcích 
týkajících se prevence kybernetické 
trestné činnosti a kybernetických útoků 
a boje proti nim, jakož i na minimálních 
normách bezpečnosti informačních 
systémů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Komise by měla zvážit možnosti, jak 
třetím zemím pomoci v jejich úsilí 
a usnadnit jim vývoj kybernetické 
bezpečnosti a obranných kapacit proti 
kybernetickým útokům.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise pomáhá členským státům při 
podpoře odolnosti a stability internetu 
a vykonává další činnosti zaměřené na 
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dosažení informační bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada objasní úlohu Politického 
a bezpečnostního výboru a dalších svých 
útvarů v souvislosti s řešením 
potenciálních kybernetických útoků.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy zlepší výměnu informací 
týkajících se kybernetické bezpečnosti. 
Členské státy by se s podporou Komise 
měly snažit o spolupráci s třetími zeměmi, 
zejména těmi, odkud útoky pocházejí 
nejčastěji.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje sebrané podle tohoto článku 
předávají členské státy Komisi. Rovněž 
zajistí zveřejňování komplexních přehledů
těchto statistických zpráv.

3. Údaje sebrané podle tohoto článku 
předávají členské státy Komisi. Rovněž 
zajistí, aby komplexní přehledy těchto 
statistických zpráv byly předávány 
Evropskému parlamentu a zveřejňovány.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bude jmenován koordinátor Unie pro 
kybernetickou bezpečnost s cílem 
usnadnit integraci a koordinaci iniciativ, 
programů a činností Unie ve všech jejích 
orgánech.
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Datum oznámení na zasedání
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7.4.2011
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Datum jmenování
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29.3.2011
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