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Pozměňovací návrh 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Právní východisko 4 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. září 2013 
o strategii kybernetické bezpečnosti 
v Evropské unii: otevřený, bezpečný 
a chráněný kyberprostor,

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V dnešním světě by informační a 
komunikační technologie (IKT) měly řešit 
potřeby společnosti, včetně potřeb osob, 
kterým hrozí sociální vyloučení. Všichni 
uživatelé IKT by měli mít možnost opřít se 
o minimální normy zaručující spolehlivost 
IKT, jejich bezpečnost, transparentnost, 
jednoduchost, interoperabilitu a snižování 
rizik v této oblasti.  

Or. es

Pozměňovací návrh 108
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozsah a četnost výskytu úmyslných či 
náhodných bezpečnostních incidentů roste 
a představuje velkou hrozbu pro fungování 
sítí a informačních systémů. Tyto incidenty 
mohou bránit ve výkonu hospodářské 
činnosti, způsobovat významné finanční 
ztráty, narušovat důvěru uživatelů a 
způsobovat značnou újmu hospodářství 
Unie.

(2) Rozsah a četnost výskytu úmyslných či 
náhodných bezpečnostních incidentů 
enormně roste a představuje velkou hrozbu 
pro fungování sítí a informačních systémů. 
Tyto incidenty mohou bránit ve výkonu 
hospodářské činnosti, způsobovat 
významné finanční ztráty, narušovat 
důvěru a soukromí uživatelů, porušovat 
základní práva a svobody občanů Unie a 
způsobovat značnou újmu hospodářství 
Unie.

Or. cs

Pozměňovací návrh 109
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Jakožto komunikační nástroj bez hranic 
hrají digitální informační systémy a 
především internet zásadní roli při 
usnadňování přeshraničního pohybu zboží, 
služeb a osob. Vzhledem k tomuto 
nadnárodnímu rozměru se může narušení 
těchto systémů v jednom členském státě 
dotknout dalších členských států i celé EU.
Odolnost a stabilita sítí a informačních 
systémů je proto základním předpokladem 
pro hladké fungování vnitřního trhu.

(3) Jakožto komunikační nástroj bez hranic 
hrají digitální informační systémy a 
především internet zásadní roli při 
usnadňování přeshraničního pohybu zboží, 
služeb, osob a kapitálu. Vzhledem k 
tomuto nadnárodnímu rozměru se může 
narušení těchto systémů v jednom 
členském státě dotknout dalších členských 
států i celé EU. Odolnost, stabilita a
vzájemná provázanost sítí a informačních 
systémů je proto základním předpokladem 
pro hladké fungování vnitřního trhu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 110
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Jelikož systémová selhání, například 
kvůli přírodním okolnostem nebo lidské 
chybě, vznikají i nadále obvykle 
nezáměrně, infrastruktura by měla být 
odolná vůči úmyslným i neúmyslným 
narušením a provozovatelé kritické 
infrastruktury by měli navrhovat systémy 
založené na odolnosti, které zůstanou 
provozuschopné i tehdy, když jiné systémy 
mimo jejich kontrolu selžou.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Bezpečnost sítí a informací v EU by 
měla zajistit bezpečné a spolehlivé 
digitální prostředí a zaručit všeobecné 
právo na přístup k technologiím a všem 
souvisejícím službám. Kybernetická 
bezpečnost měla být upravena tak, aby 
nebylo možné jednat podle volného 
uvážení.

Or. es

Pozměňovací návrh 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
všechny sítě a informační systémy, aby 

(5) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
všechny sítě a informační systémy, aby 
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byly pokryty všechny relevantní incidenty 
a rizika. Povinnosti orgánů veřejné správy 
a hospodářských subjektů by se však 
neměly vztahovat na podniky poskytující 
veřejné komunikační sítě nebo veřejně 
přístupné služby elektronických 
komunikací ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 
společném předpisovém rámci pro sítě a 
služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice), na něž se vztahují 
zvláštní požadavky na bezpečnost a 
integritu podle článku 13a uvedené 
směrnice, ani na poskytovatele 
důvěryhodných služeb.

byly pokryty všechny relevantní incidenty 
a rizika.

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Několik členských států ještě 
nezveřejnilo své národní strategie pro 
kybernetickou bezpečnost a nevypracovalo 
krizové plány pro případ kybernetických 
incidentů. Některé členské státy zároveň 
ještě nezřídily skupinu pro reakci na 
počítačové hrozby (CERT) ani 
neratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o 
kyberkriminalitě. 

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Stávající kapacity nejsou pro zajištění 
vysokého stupně bezpečnosti sítí a 
informací v Unii dostačující. Míra 
připravenosti jednotlivých členských států 
se velmi liší, což vede v rámci Unie k 
roztříštěnosti přístupů. Důsledkem je různá 
úroveň ochrany spotřebitelů a podniků a 
zhoršená celková úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v Unii. Kvůli neexistenci 
společných minimálních požadavků, jež by 
byly stanoveny pro veřejnou správu a 
hospodářské subjekty, je pak nemožné 
nastavit komplexní a účinný mechanismus 
spolupráce na úrovni Unie.

(6) Stávající kapacity nejsou pro zajištění 
vysokého stupně bezpečnosti sítí a 
informací v Unii dostačující. Míra 
připravenosti jednotlivých členských států 
se velmi liší, což vede v rámci Unie k 
roztříštěnosti přístupů. Důsledkem je různá 
úroveň ochrany spotřebitelů a podniků a 
zhoršená celková úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v Unii. Kvůli neexistenci 
společných minimálních požadavků, jež by 
byly stanoveny pro veřejnou správu a 
hospodářské subjekty, je pak nemožné 
nastavit komplexní a účinný mechanismus 
spolupráce na úrovni Unie. Je třeba 
v těchto oblastech účinně podpořit 
výzkum, vývoj a inovace a poskytnout jim 
odpovídající finanční prostředky. 
Rozhodující úlohu by měly v tomto ohledu 
hrát vysoké školy a výzkumná centra .

Or. es

Pozměňovací návrh 115
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ustanoveními této směrnice by neměla 
být dotčena možnost jednotlivých 
členských států přijmout nezbytná opatření, 
aby tak zajistily ochranu svých zásadních 
bezpečnostních zájmů, ochranu veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti a umožnily 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů . Podle článku 346 SFEU není žádný 
členský stát povinen poskytovat
informace, jejichž zpřístupnění považuje 
za neslučitelné se svými základními 
bezpečnostními zájmy.

(8) Ustanoveními této směrnice by neměla 
být dotčena možnost jednotlivých 
členských států přijmout nezbytná opatření, 
aby tak zajistily ochranu svých zásadních 
bezpečnostních zájmů, ochranu veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti a umožnily 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů. Podle článku 346 SFEU není žádný 
členský stát povinen poskytovat údaje, 
jejichž zpřístupnění podle jeho názoru 
odporuje podstatným zájmům jeho 
bezpečnosti. Žádný členský stát není 
povinen poskytnout utajované informace 
EU podle rozhodnutí Rady ze dne 31. 
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března 2011 o bezpečnostních pravidlech 
na ochranu utajovaných informací 
(2011/292/EU), informace podléhající 
dohodám o zachování důvěrnosti nebo 
neformálním dohodám o zachování 
důvěrnosti, například tzv. Traffic Light 
Protocol.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, jak se v rámci této směrnice přistupuje 
k důvěrným informacím. 

Pozměňovací návrh 116
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k odlišnostem 
jednotlivých vnitrostátních struktur správy 
a s cílem zabezpečit stávající odvětvová 
opatření nebo kontrolní a regulační 
orgány Unie a zamezit zdvojování činností 
by členské státy měly mít možnost 
jmenovat více než jeden vnitrostátní orgán 
odpovědný za plnění úkolů týkajících se 
bezpečnosti sítí a informačních systémů 
hospodářských subjektů v souladu s touto 
směrnicí. V zájmu zajištění bezproblémové 
přeshraniční spolupráce a komunikace je 
však nezbytné, aby každý členský stát 
jmenoval, aniž by tím byla dotčena 
regulační opatření v odvětví, pouze jedno 
vnitrostátní jednotné kontaktní místo 
pověřené přeshraniční spoluprací na 
úrovni Unie. Členský stát by měl mít 
možnost jmenovat pro výkon úkolů 
odpovědného orgánu a jednotného 
kontaktního místa pouze jeden orgán, 
vyžaduje-li to jeho ústavní struktura nebo 
jiná úprava.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 5 a jeho cílem je zohlednit stávající odvětvové 
subjekty Unie odpovědné za bezpečnost sítí a informací v některých odvětvích.

Pozměňovací návrh 117
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pokud je to možné, mohou členské 
státy při provádění této směrnice využívat 
stávající organizační struktury nebo je 
přizpůsobit. Při vytváření národních 
strategií členských států pro bezpečnost 
sítí a informací by se analýza a posouzení 
stavu měly opírat o stávající plány a 
procesy.

Or. en

Odůvodnění

V členských státech již probíhá chvályhodná aktivita a tyto struktury a fóra by měly být pokud 
možno zachovány nebo přizpůsobeny.

Pozměňovací návrh 118
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Měla by být vytvořena infrastruktura 
pro bezpečné sdílení informací, která 
umožní výměnu citlivých a důvěrných 
informací v rámci sítě pro spolupráci.
Přístup k důvěrným informacím z jiného 
členského státu by měl být členskému státu 
poskytnut, pouze pokud prokáže, že jeho 

(14) Měla by být vytvořena infrastruktura 
pro bezpečné sdílení informací, která 
umožní výměnu citlivých a důvěrných 
informací v rámci sítě pro spolupráci. Za 
tímto účelem by mohla být využita 
celoevropská síť pro zabezpečenou 
výměnu dat mezi státními správami 
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technické, finanční a lidské zdroje a 
postupy, jakož i komunikační 
infrastruktura, zaručují jeho účinné a 
bezpečné zapojení do sítě, aniž by tím byla 
dotčena jeho povinnost ohlašovat uvnitř 
sítě pro spolupráci incidenty a rizika 
unijních rozměrů.

(STESTA). Přístup k důvěrným 
informacím z jiného členského státu by 
měl být členskému státu poskytnut, pouze 
pokud prokáže, že jeho technické, finanční 
a lidské zdroje a postupy, jakož i 
komunikační infrastruktura, zaručují jeho 
účinné a bezpečné zapojení do sítě, aniž by 
tím byla dotčena jeho povinnost ohlašovat 
uvnitř sítě pro spolupráci incidenty a rizika 
unijních rozměrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Měla by být vytvořena infrastruktura 
pro bezpečné sdílení informací, která 
umožní výměnu citlivých a důvěrných 
informací v rámci sítě pro spolupráci.
Přístup k důvěrným informacím z jiného 
členského státu by měl být členskému státu 
poskytnut, pouze pokud prokáže, že jeho 
technické, finanční a lidské zdroje a 
postupy, jakož i komunikační 
infrastruktura, zaručují jeho účinné a 
bezpečné zapojení do sítě, aniž by tím byla 
dotčena jeho povinnost ohlašovat uvnitř 
sítě pro spolupráci incidenty a rizika 
unijních rozměrů.

(14) Měla by být vytvořena infrastruktura 
pro bezpečné sdílení informací, která 
umožní výměnu citlivých a důvěrných 
informací v rámci sítě pro spolupráci.
Přístup k důvěrným informacím z jiného 
členského státu by měl být členskému státu 
poskytnut, pouze pokud prokáže, že jeho 
technické, finanční a lidské zdroje a 
postupy, jakož i komunikační 
infrastruktura, zaručují jeho účinné a 
bezpečné zapojení do sítě, aniž by tím byla 
dotčena jeho povinnost ohlašovat uvnitř 
sítě pro spolupráci incidenty a rizika 
unijních rozměrů. K tomu by mělo vždy 
docházet za použití transparentních 
metod, které vyloučí jakékoli svévolné 
jednání mezi členskými státy.

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Christian Engström
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zřídit společné 
internetové stránky, na nichž by 
zveřejňovaly informace o incidentech a 
rizicích, které nemají důvěrný charakter.

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zřídit společné 
internetové stránky, na nichž by 
zveřejňovaly informace o incidentech a 
rizicích, které nemají důvěrný charakter.
Osobní údaje zveřejněné na těchto 
internetových stránkách by měly být 
omezeny na nezbytné minimum a měly by 
být co nejanonymnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zřídit společné 
internetové stránky, na nichž by 
zveřejňovaly informace o incidentech a 
rizicích, které nemají důvěrný charakter.

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zveřejňovat nikoli 
důvěrné informace o incidentech a rizicích
běžných digitálních prostorů, které, stejně 
jako internetové stránky, umožňují 
prohlížení prostřednictvím mobilních 
telefonů a tabletů.

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V této oblasti by měl být brán 
zvláštní ohled na nejzranitelnější členy 
společnosti, například osoby na špatné
straně digitální propasti nebo menšiny 
vystavené působení sociálních sítí.
Zvláštní úsilí by mělo být zaměřeno 
rovněž na zvyšování veřejného povědomí a 
vzdělání. Členské státy by měly zajisti, aby 
se MSP dokázaly lépe orientovat v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a posílit jejich 
schopnosti v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. 

Or. es

Pozměňovací návrh 123
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Pro usnadnění spolupráce mezi
členskými státy a Komisí v jejich úsilí 
předcházet na mezistátní úrovni
incidentům v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, odhalovat je a reagovat na ně, 
musí ENISA na evropské úrovni 
navrhnout a zavést mechanismus 
včasného varování a reakce fungující 
souběžně s mechanismy, které používají 
členské státy.

Or. el

Odůvodnění

Pokud vyvstane v souvislosti s kybernetickou bezpečností problém týkající se více než jednoho 
členského státu, musí mít ENISA dostatečné zdroje k zásahu a vyslání varování na evropské 
úrovni, čímž zajistí účinnější společnou reakci členských států ve spolupráci s odpovědnými 
vnitrostátními orgány a jednotnými kontaktními místy.
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Pozměňovací návrh 124
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem ke globální povaze 
problémů bezpečnosti sítí a informací je 
nutná užší mezinárodní spolupráce 
zaměřená na zdokonalení bezpečnostních 
norem a výměnu informací a prosazování 
společného a komplexního přístupu k 
otázkám bezpečnosti sítí a informací.

(21) Vzhledem ke globální povaze 
problémů bezpečnosti sítí a informací je 
nutná užší mezinárodní spolupráce 
zaměřená na zdokonalení bezpečnostních 
norem a výměnu informací a prosazování 
společného a komplexního přístupu k 
otázkám bezpečnosti sítí a informací.
Jakýkoli rámec pro tuto mezinárodní 
spolupráci by měl být podléhat 
ustanovením směrnice 95/46/EC a 
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Povinnosti by měly být úměrné 
rizikům, jež daná síť nebo informační 
systém představuje, aby na malé 
provozovatele a uživatele nebyla uvalena 
nepřiměřená finanční a administrativní 
zátěž, a to s ohledem na stávající stupeň 
technického vývoje takových opatření.
Tyto povinnosti by se neměly týkat 
mikropodniků.

(27) Povinnosti by měly být úměrné 
rizikům, jež daná síť nebo informační 
systém představuje, aby na malé 
provozovatele a uživatele nebyla uvalena 
nepřiměřená finanční a administrativní 
zátěž, a to s ohledem na stávající stupeň 
technického vývoje takových opatření.
Tyto povinnosti by se neměly týkat 
mikropodniků, které by měly mít možnost 
opřít se o vhodný mechanismus finanční 
podpory umožňující jim splnit uvedené 
podmínky.

Or. es
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Pozměňovací návrh 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Odpovědné orgány by měly věnovat 
náležitou péči zachování neformálních a 
důvěryhodných informačních kanálů pro 
sdílení informací mezi hospodářskými 
subjekty a mezi soukromým a veřejným 
sektorem. Zveřejňování incidentů 
oznámených odpovědným orgánům by 
mělo být přiměřené zájmu veřejnosti na 
informacích o hrozbách, jež by mohly 
poškodit dobrou pověst či obchodní zájmy 
orgánů veřejné správy a hospodářských 
subjektů, které incidenty ohlašují. Při 
zavádění ohlašovací povinnosti by 
odpovědné orgány měly věnovat pozornost 
především skutečnosti, že informace o 
zranitelnosti produktu musí až do zjednání 
odpovídající nápravy v oblasti bezpečnosti 
zůstat přísně důvěrné.

(28) Odpovědné orgány by měly věnovat 
náležitou péči zachování neformálních a 
důvěryhodných informačních kanálů pro 
sdílení informací mezi hospodářskými 
subjekty a mezi soukromým a veřejným 
sektorem. Zveřejňování incidentů 
oznámených odpovědným orgánům by 
mělo být přiměřené zájmu veřejnosti na 
informacích o hrozbách, jež by mohly 
poškodit dobrou pověst či obchodní zájmy 
orgánů veřejné správy a hospodářských 
subjektů, které incidenty ohlašují. Při 
zavádění ohlašovací povinnosti by 
odpovědné orgány měly věnovat pozornost 
především skutečnosti, že informace o 
zranitelnosti produktu musí až do zjednání 
odpovídající nápravy v oblasti bezpečnosti 
zůstat přísně důvěrné. Za žádných 
okolností nesmí být omezena nebo 
porušena základní práva na informace a 
komunikaci vyplývající ze zásad právního 
státu; 

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Odpovědné orgány by měly mít k 
dispozici potřebné prostředky k výkonu 
svých povinností, včetně pravomoci získat 
od hospodářských subjektů a orgánů 

(29) Odpovědné orgány by měly mít k 
dispozici potřebné prostředky k výkonu 
svých povinností, včetně pravomoci získat 
od hospodářských subjektů a orgánů 
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veřejné správy dostatek informací, aby 
mohly posoudit míru bezpečnosti sítí a 
informačních systémů, jakož i spolehlivých 
a úplných dat týkajících se skutečných 
bezpečnostních incidentů, jež měly dopad 
na provoz sítí a informačních systémů.

veřejné správy dostatek informací, aby 
mohly posoudit míru bezpečnosti sítí a 
informačních systémů, jakož i spolehlivých 
a úplných dat týkajících se skutečných 
bezpečnostních incidentů, jež měly dopad 
na provoz sítí a informačních systémů.
Odpovědné orgány by měly mít možnost 
pohnat k odpovědnosti dodavatele 
vadných počítačových programů, 
hardwaru nebo služeb, které jsou přímou 
příčinou bezpečnostního incidentu 
postihujícího sítě a informační systémy.

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Odpovědné orgány by měly mít k 
dispozici potřebné prostředky k výkonu 
svých povinností, včetně pravomoci získat 
od hospodářských subjektů a orgánů 
veřejné správy dostatek informací, aby 
mohly posoudit míru bezpečnosti sítí a 
informačních systémů, jakož i spolehlivých 
a úplných dat týkajících se skutečných 
bezpečnostních incidentů, jež měly dopad 
na provoz sítí a informačních systémů.

Odpovědné orgány, jednotné kontaktní 
místo a agentura ENISA by měly mít k 
dispozici potřebné prostředky k výkonu 
svých povinností, včetně pravomoci získat 
od hospodářských subjektů a orgánů 
veřejné správy dostatek informací, aby 
mohly posoudit míru bezpečnosti sítí a 
informačních systémů, jakož i spolehlivých 
a úplných dat týkajících se skutečných 
bezpečnostních incidentů, jež měly dopad 
na provoz sítí a informačních systémů.

Or. el

Pozměňovací návrh 129
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Na pozadí mnoha bezpečnostních 
incidentů je často trestná činnost.
Trestněprávní povahu incidentů lze 
usuzovat, i pokud důkazy o ní nejsou od 
začátku dostatečně jasné. V tomto kontextu
by měla být součástí účinné a komplexní 
reakce na hrozbu bezpečnostního incidentu 
odpovídající spolupráce mezi 
odpovědnými a donucovacími orgány.
Prosazování zabezpečeného, bezpečného a 
odolnějšího prostředí pak vyžaduje 
především systematické oznamování 
incidentů, u nichž panuje podezření, že 
mají povahu závažného trestného činu, 
donucovacím orgánům. To, zda mají 
incidenty povahu závažného trestného 
činu, by mělo být posuzováno ve světle 
předpisů EU o kyberkriminalitě.

(30) Na pozadí mnoha bezpečnostních 
incidentů je často trestná činnost.
Trestněprávní povahu incidentů lze 
usuzovat, i pokud důkazy o ní nejsou od 
začátku dostatečně jasné. V tomto kontextu
musí být součástí účinné a komplexní 
reakce na hrozbu bezpečnostního incidentu 
odpovídající spolupráce mezi 
odpovědnými orgány, jednotným
kontaktním místem, agenturou ENISA a 
donucovacími orgány. Prosazování 
zabezpečeného, bezpečného a odolnějšího 
prostředí pak vyžaduje především 
systematické oznamování incidentů, u 
nichž panuje podezření, že mají povahu 
závažného trestného činu, donucovacím 
orgánům. To, zda mají incidenty povahu 
závažného trestného činu, musí být 
posuzováno ve světle předpisů EU o 
kyberkriminalitě.

Or. el

Pozměňovací návrh 130
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Touto směrnicí není dotčeno acquis 
Unie týkající se ochrany údajů. 
Použití jakýchkoli osobních údajů podle 
ustanovení této směrnice by mělo být
omezeno na nezbytné minimum a tyto 
údaje by měly být předávány pouze 
nezbytně nutným subjektům a být co 
nejanonymnější, ne-li zcela anonymní. 

Or. en



AM\1004135CS.doc 17/68 PE519.685v01-00

CS

Pozměňovací návrh 131
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Přijetí právních předpisů týkajících 
se kybernetické bezpečnosti na úrovni EU 
by mělo následovat teprve po přijetí 
obecného nařízení o ochraně údajů na 
úrovni EU. Tato směrnice by proto měla 
být přijata až poté, co bude přijato 
všeobecné nařízení o ochraně údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V důsledku incidentů je v mnoha 
případech ohrožena ochrana osobních 
údajů. V tomto ohledu by odpovědné 
orgány a úřady pro ochranu údajů měly 
spolupracovat a vyměňovat si informace o 
všech významných skutečnostech, aby 
zabránily porušení ochrany osobních 
údajů, k němuž v důsledku incidentů 
dochází. Členské státy by měly povinnost 
oznamovat bezpečnostní incidenty zavádět 
tak, aby v případě, že je incident zároveň 
porušením ochrany osobních údajů podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, byla administrativní 
zátěž minimální. Agentura ENISA, ve 
spolupráci s odpovědnými orgány a úřady 
pro ochranu údajů, by mohla přispět 
vytvořením mechanismů a vzorových 
formulářů pro výměnu informací, aby se 

(31) V důsledku incidentů je v mnoha 
případech ohrožena ochrana osobních 
údajů. V tomto ohledu by odpovědné 
orgány měly v případě potřeby
spolupracovat a vyměňovat si informace o 
všech významných skutečnostech s 
hospodářskými subjekty s cílem zabránit
porušení ochrany osobních údajů, k němuž 
v důsledku incidentů dochází, v souladu s 
platnými předpisy o ochraně údajů.
Členské státy by měly povinnost 
oznamovat bezpečnostní incidenty zavádět 
tak, aby v případě, že je incident zároveň 
porušením ochrany osobních údajů podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, byla administrativní 
zátěž minimální. Agentura ENISA, ve 
spolupráci s odpovědnými orgány a úřady 
pro ochranu údajů, by mohla přispět 
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pro oznamování nemusely používat dva 
formuláře. Tento jednotný oznamovací 
formulář by usnadnil oznamování 
incidentů, kterými zároveň dochází k 
porušení ochrany osobních údajů, a zmírnil 
tak administrativní zátěž pro podniky a 
orgány veřejné správy.

vytvořením mechanismů a vzorových 
formulářů pro výměnu informací, aby se 
pro oznamování nemusely používat dva 
formuláře. Tento jednotný oznamovací 
formulář by usnadnil oznamování 
incidentů, kterými zároveň dochází k 
porušení ochrany osobních údajů, a zmírnil 
tak administrativní zátěž pro podniky a 
orgány veřejné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby mohla síť pro spolupráci řádně 
fungovat, měla by být na Komisi v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc 
přijímat akty, pokud jde o stanovení 
kritérií, jež by měly členské státy splňovat, 
aby byly oprávněny používat bezpečný 
systém pro sdílení informací, o další 
upřesnění skutečností, jež mají být 
spouštěčem včasného varování, a o 
vymezení okolností, za nichž jsou 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
správy povinny oznámit, že došlo 
k bezpečnostnímu incidentu.

(34) Aby mohla síť pro spolupráci řádně 
fungovat, měla by být na Komisi v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc 
přijímat akty, pokud jde o další upřesnění 
skutečností, jež mají být spouštěčem 
včasného varování.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 17 a navazuje na nové pozměňovací návrhy podané 
zpravodajem k článkům 9, 10 a 18 (viz rovněž odůvodnění k článku 18).

Pozměňovací návrh 134
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení této směrnice by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o spolupráci
odpovědných orgánů a Komise v rámci 
sítě pro spolupráci, přístup k bezpečnému 
systému pro sdílení informací, evropský 
plán spolupráce v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, formu a postupy platné pro
informování veřejnosti o incidentech a 
normy a/nebo technické specifikace 
týkající se bezpečnosti sítí a informací.
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(36) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení této směrnice by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o spolupráci
jednotných kontaktních míst a Komise v 
rámci sítě pro spolupráci, aniž by tím byly 
dotčeny stávající mechanismy spolupráce 
na vnitrostátní úrovni, obecný soubor 
norem týkajících se propojení a 
bezpečnostních norem pro bezpečnou 
infrastrukturu pro sdílení informací, 
evropský plán spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a formáty a
postupy platné pro oznamování závažných 
incidentů. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 20. Jeho cílem je opravit chybu v návrhu Komise 
s ohledem na obsah plánovaného prováděcího aktu a navazuje na nový pozměňovací návrh k 
čl. 9 odst. 3.

Pozměňovací návrh 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Při uplatňování této směrnice by
Komise měla vhodným způsobem úzce 
spolupracovat s příslušnými odvětvovými 

(37) Při uplatňování této směrnice by 
Komise měla vhodným způsobem úzce 
spolupracovat s příslušnými odvětvovými 
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výbory a orgány zřízenými na úrovni EU, 
zejména v oblasti energetiky, dopravy, 
bankovnictví a zdravotnictví.

výbory a orgány zřízenými na úrovni EU, 
zejména v oblasti energetiky, dopravy, 
bankovnictví, zdravotnictví a ozbrojených 
sil.

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Boj proti kyberkriminalitě by měl 
doprovázet boj proti mezinárodní špionáži, 
která ohrožuje svrchovanost EU a jejích 
členských států. Tato směrnice by měla 
chránit veřejnost, podniky, veřejné a 
soukromé instituce a státy a jejich vlády 
před běžnou trestnou činností, 
organizovaným zločinem a špionáží, 
včetně kyberkriminality.

Or. es

Pozměňovací návrh 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Tato směrnice respektuje základní 
práva a ctí zásady přiznávané především 
Listinou základních práv Evropské unie, 
zejména právo na ochranu soukromého 
života a komunikace, ochranu osobních
údajů, svobodu podnikání, právo na 
vlastnictví a právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces. Tato 
směrnice musí být provedena v souladu s 
těmito právy a zásadami,

(41) Tato směrnice by v žádném případě 
neměla omezovat nebo porušovat základní 
práva a měla by ctít zásady přiznávané 
především Listinou základních práv 
Evropské unie, a to zejména právo na 
ochranu soukromého života, práva na 
informace a komunikaci, ochranu údajů, 
svobodu podnikání, právo na vlastnictví a 
právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces. Tato směrnice musí být 
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provedena v souladu s těmito právy 
a zásadami,

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví opatření k 
zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informací v Unii.

1. Tato směrnice stanoví opatření k 
zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informací v Unii tím, že 
zajistí bezpečné a spolehlivé digitální 
prostředí, zajistí neutralitu sítě a zaručí 
všeobecné právo na přístup k 
technologiím a všem související službám.

Or. es

Pozměňovací návrh 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví bezpečnostní požadavky pro 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
správy.

c) stanoví bezpečnostní požadavky pro 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
správy, které zajistí, aby nebylo možné
jednat podle vlastního uvážení.

Or. es

Pozměňovací návrh 140
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví bezpečnostní požadavky pro 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
správy.

c) stanoví bezpečnostní požadavky pro 
hospodářské subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Omezení působnosti PN v souladu s kapitolou IV. Orgány veřejné správy by neměly být 
zahrnuty v oblasti působnosti kapitoly IV, neboť jejich význam z hlediska fungování vnitřního 
trhu je omezený a měly by věnovat náležitou péči svému veřejnému poslání. Vyžadovat od 
nich stejné závazky jako v případě hospodářských subjektů by tudíž nebylo vhodné. 

Pozměňovací návrh 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bezpečnostní požadavky, které 
stanovuje článek 14, se nevztahují na 
podniky poskytující veřejné komunikační 
sítě nebo veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice 2002/21/ES, na něž se vztahují 
zvláštní požadavky na bezpečnost a 
integritu podle článků 13a a 13b uvedené 
směrnice, ani na poskytovatele 
důvěryhodných služeb.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Touto směrnicí rovněž není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací ani nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

5. Touto směrnicí rovněž není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací ani nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů. Jakékoli používání 
osobních údajů pro účely této směrnice by 
mělo být omezeno na nezbytné minimum 
a tyto údaje by měly být co 
nejanonymnější, ne-li zcela anonymní.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při sdílení informací v rámci sítě pro 
spolupráci podle kapitoly III a oznamování 
bezpečnostních incidentů týkajících se sítí 
a informací podle článku 14 může být 
nutné zpracování osobních údajů. Toto 
zpracování osobních údajů, jež je nutné ke 
splnění cílů obecného zájmu, které sleduje 
tato směrnice, musí v souladu s článkem 7 
směrnice 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES, 
jak jsou provedeny do vnitrostátního práva, 
schválit příslušný členský stát.

6. Při sdílení informací v rámci sítě pro 
spolupráci podle kapitoly III a oznamování 
bezpečnostních incidentů týkajících se sítí
a informací podle článku 14 může být 
nutné zpracování osobních údajů. Toto 
zpracování osobních údajů, jež je nutné ke 
splnění cílů obecného zájmu, které sleduje 
tato směrnice, musí v souladu s článkem 7 
směrnice 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES, 
jak jsou provedeny do vnitrostátního práva, 
schválit příslušný členský stát. Členské 
státy zajistí, aby hospodářské subjekty a 
odpovědné orgány nenesly odpovědnost za 
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používání osobních údajů, které jsou 
nezbytné pro sdílení informací v rámci 
sítě pro spolupráci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Toine Manders

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout či zachovat 
v platnosti ustanovení zajišťující vyšší 
míru bezpečnosti, aniž by tím byly dotčeny 
jejich povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie.

Členské státy přijmou či zachovají 
v platnosti ustanovení zajišťující vyšší
míru bezpečnosti, aniž tím jsou dotčeny 
jejich povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie a účely národní 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „kybernetickou odolností“ schopnost 
sítí a informačních systémů odolat 
incidentům, mimo jiné včetně technických 
poruch, výpadků elektřiny či 
bezpečnostních incidentů, a obnovit po 
nich svou plnou provozní kapacitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „rizikem“ jakákoliv okolnost nebo 
událost, která by mohla mít negativní 
dopad na bezpečnost;

3) „rizikem“ jakákoliv přiměřeně 
rozpoznatelná okolnost nebo událost, která 
by mohla mít negativní dopad na 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „službou informační společnosti“ 
služba ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice 
98/34/ES;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovatel služeb informační 
společnosti, na nichž závisí poskytování 
dalších služeb informační společnosti, 
jejichž demonstrativní výčet je uveden 
v příloze II;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování
životně důležitých ekonomických a 
společenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví, jejichž demonstrativní výčet 
je uveden v příloze II.

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování
ekonomické stability a odolnosti, 
veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti 
nebo jakékoli jejich kombinace a jejíž 
narušení nebo zničení by mělo v členském 
státě významný dopad v důsledku 
neschopnosti zachovat tyto funkce, 
přičemž jejich demonstrativní výčet je 
uveden v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování 
životně důležitých ekonomických a 
společenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví, jejichž demonstrativní výčet 
je uveden v příloze II.

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování 
životně důležitých ekonomických a 
společenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví, jejichž demonstrativní výčet 
je uveden v příloze II, pokud jde o ty 
provozovatele, kteří jsou přímo spojeni s 
danými sítěmi a informačními systémy;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zavést přístup, který bere v úvahu „infrastrukturu“, místo přístupu zaměřeného 
čistě na „odvětví“. Je zřejmé, že ne všechny sítě a informační systémy jednoho provozovatele 
kritické infrastruktury jsou „kritické“ v tom smyslu, že jsou zásadní pro zachování životně 



AM\1004135CS.doc 27/68 PE519.685v01-00

CS

důležitých činností (například sítě a informační systémy spojené s údržbou zařízení). Tato 
směrnice by se měla vztahovat pouze na sítě a informační systémy přímo spojené s kritickou 
infrastrukturou.

Pozměňovací návrh 151
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „mikropodnik“ podle definice v čl. 2 
odst. 3 doporučení Komise 2003/361/ES 
ze dne 6. května 20031 o definici 
mikropodniků a malých a středních 
podniků není v rámci této definice 
„hospodářským subjektem“, pokud není 
dceřinou společností provozovatele 
kritické infrastruktury, jak je definováno 
v prvním pododstavci písm. b) tohoto 
bodu.    
_____________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Zásada

Členské státy v souladu s touto směrnicí 
zajistí vysokou míru bezpečnosti sítě a 
informačních systémů na svých územích.

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštění je nezbytné, aby se zabránilo zdvojení se čl. 1 odst. 1. Členské státy mohou navíc 
pouze zajistit splnění požadavků stanovených touto směrnicí ze strany těch, jimž je určena.
Obecný princip zajistit vysokou míru bezpečnosti není vymahatelný.

Pozměňovací návrh 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu s touto směrnicí 
zajistí vysokou míru bezpečnosti sítě a 
informačních systémů na svých územích.

Členské státy v souladu s touto směrnicí 
zajistí vysokou míru bezpečnosti sítě a 
informačních systémů na svých územích. 
Boj proti kyberkriminalitě doprovází boj 
proti mezinárodní špionáži, jejímž cílem je 
ohrožení svrchovanosti EU a jejích 
členských států.

Or. es

Pozměňovací návrh 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Plány výzkumu a vývoje a způsoby, 
jakými budou tyto plány odrážet stanovené 
priority.

e) Plány výzkumu a vývoje a způsoby, 
jakými budou tyto plány odrážet stanovené 
priority a v nichž vysoké školy a výzkumná 
centra hrají rozhodující úlohu.

Or. es

Pozměňovací návrh 155
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Programy kvality vypracované 
s největší pečlivostí a opatření nezbytná k 
provádění a rozšíření působnosti této 
směrnice. Všechny aplikace musí být 
vytvořeny pokud možno pomocí 
opakovaně použitelného kódu a za použití 
otevřeného softwaru.

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Plán posouzení rizik pro odhalení rizik a 
posouzení dopadů možných incidentů;

a) Rámec pro řízení rizik pro vytvoření 
metodologie vedoucí k odhalení rizik, 
stanovení pořadí jejich důležitosti, 
hodnocení a řízení, posouzení dopadů 
možných incidentů, preventivní a 
kontrolní opatření, a pro definování 
kritérií pro volbu možných protiopatření;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 29. Návrh Komise zachází příliš daleko, co se týče 
otázky národní bezpečnosti členských států, a v jeho důsledku by byl plán spolupráce 
neproveditelný a příliš složitý na to, aby mohl být účinný.

Pozměňovací návrh 157
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Plán posouzení rizik pro odhalení rizik a 
posouzení dopadů možných incidentů;

a) Plán posouzení rizik pro odhalení rizik a 
posouzení dopadů možných incidentů; 
plán by měl být každoročně přezkoumán a 
aktualizován;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Zveřejnění internetového seznamu 
všech subjektů, které odpovídají 
požadavkům řízení bezpečnostních rizik a 
informačním požadavkům podle této 
směrnice, způsobem, který neomezuje 
právo na informace kteréhokoli občana 
kteréhokoli členského státu a který 
vyžaduje vypracování plánu 
transparentnosti řízení a postupů v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací.  

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Sari Essayah

Návrh směrnice
 Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zlepšení ukládání a používání hesel, 
například zvýšení využívání hash 
transformační funkce nebo nástrojů 
správy hesel. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) Zvláštní ohled na nejzranitelnější 
členy společnosti, například osoby na 
špatné straně digitální propasti nebo 
menšiny vystavené působení sociálních 
sítí. 

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Národní strategie a národní plán 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací 
budou sděleny Komisi do jednoho měsíce
od přijetí.

3. Národní strategie a národní plán 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací 
budou sděleny Komisi do tří měsíců od 
přijetí.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát jmenuje vnitrostátní 
orgán odpovědný za bezpečnost sítí a 
informačních systémů (dále jen
„odpovědný orgán“).

1. Každý členský stát jmenuje jeden či více 
civilních vnitrostátních orgánů 
odpovědných za bezpečnost sítí a 
informačních systémů (dále jen
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„odpovědný orgán/odpovědné orgány“).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 32 a jeho cílem je dále specifikovat druh instituce, 
která by měla plnit úlohu vnitrostátního odpovědného orgánu. 

Pozměňovací návrh 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odpovědné orgány budou vykonávat 
dohled nad uplatňováním této směrnice na 
vnitrostátní úrovni a přispívat k jejímu 
jednotnému uplatňování na úrovni Unie.

2. Odpovědné orgány budou vykonávat 
dohled nad uplatňováním této směrnice na 
vnitrostátní úrovni a přispívat k jejímu 
jednotnému uplatňování na úrovni Unie. 
Sledují také provádění opatření 
bezpečnosti sítí a informací v rámci své 
působnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 164
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud členský stát jmenuje více než 
jeden odpovědný orgán, pak určí jeden 
civilní vnitrostátní orgán, například 
odpovědný orgán, jako jednotné 
vnitrostátní kontaktní místo pro 
bezpečnost sítí a informačních systémů 
(dále jen „jednotné kontaktní místo“). 
Pokud členský stát jmenuje pouze jeden 
odpovědný orgán, je tento orgán rovněž 
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jednotným kontaktním místem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 33 a navazuje na nový pozměňovací návrh k čl. 6 
odst. 1 podaný zpravodajem. Jeho cílem je dále specifikovat druh instituce, která by měla 
plnit úlohu jednotného kontaktního místa.

Pozměňovací návrh 165
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby odpovědné 
orgány dostávaly od orgánů veřejné 
správy a hospodářských subjektů oznámení 
o incidentech, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 
2, a aby jim byly uděleny prováděcí a 
donucovací pravomoci uvedené v článku 
15.

4. Členské státy zajistí, aby odpovědné 
orgány, případně jednotná kontaktní místa 
podle odstavce 2a tohoto článku dostávaly 
od hospodářských subjektů oznámení o 
incidentech, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 2, 
a aby jim byly uděleny prováděcí a 
donucovací pravomoci uvedené v článku 
15.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 37. Jeho cílem je vyjasnit úlohu jednotlivých orgánů 
s cílem vyhnout se dvojímu oznamování jak odpovědným orgánům, tak jednotným kontaktním 
místům. Vzhledem k tomu, že v některých odvětvích jsou incidenty již oznamovány subjektům 
Unie, bylo by záhodno zdvojování předejít.

Pozměňovací návrh 166
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud právní předpisy Unie stanoví 
dohled Unie v rámci určitého odvětví, 
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například odvětví bezpečnosti sítí a 
informačních systémů, obdrží tento orgán 
od hospodářských subjektů v tomto 
odvětví oznámení o incidentech podle čl. 
14 odst. 2 a získá příslušné prováděcí a 
prosazovací pravomoci uvedené v článku 
15. Tento orgán Unie úzce spolupracuje 
s odpovědnými orgány a jednotným 
kontaktním místem hostitelského 
členského státu při plnění těchto 
povinností. Jednotné kontaktní místo 
hostitelského členského státu zastupuje 
orgán Unie s ohledem na povinnosti 
uvedené v kapitole III.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 37. Jeho cílem je vyjasnit úlohu jednotlivých orgánů 
s cílem vyhnout se dvojímu oznamování jak odpovědným orgánům, tak jednotným kontaktním 
místům. Vzhledem k tomu, že v některých odvětvích jsou incidenty již oznamovány subjektům 
Unie, bylo by záhodno zdvojování předejít.

Pozměňovací návrh 167
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpovědné orgány a Komise zřídí síť 
pro spolupráci na ochranu proti rizikům a 
incidentům narušujícím bezpečnost sítí a 
informačních systémů (dále jen „síť pro 
spolupráci“.

1. Jednotná kontaktní místa a Komise, na 
žádost společně s agenturou ENISA, zřídí 
síť pro spolupráci na rozvoji postupů 
odhalování, analýzy a reakce při řešení 
bezpečnostních otázek a rizik nebo 
incidentů narušujících sítě a informační 
systémy (dále jen „síť pro spolupráci“).

Or. el

Pozměňovací návrh 168
Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sítí pro spolupráci bude vytvořeno stálé 
komunikační spojení mezí Komisí a 
odpovědnými orgány. Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na 
žádost poskytne síti pro spolupráci své 
odborné znalosti a doporučení.

2. Sítí pro spolupráci bude vytvořeno stálé 
komunikační spojení mezi Komisí a 
jednotnými kontaktními místy. Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(„ENISA“) na žádost poskytne síti pro 
spolupráci své odborné znalosti a 
doporučení. K účasti na činnostech sítě 
pro spolupráci uvedených v odst. 3 písm. 
g), h) a i) lze případně vyzvat i 
hospodářské subjekty a dodavatele řešení 
v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Kromě změn navržených zpravodajem, které umožní zapojení hospodářských subjektů do sítě 
pro spolupráci by mělo být zohledněno rovněž zapojení dodavatelů v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, které může být velmi přínosné, vzhledem k tomu, že tyto organizace mohou 
poskytnout informace o kybernetických hrozbách shromážděné v rámci jejich zákaznických 
základen a ucelený pohled na požadavky, výzvy a osvědčené postupy vycházející ze širokého 
spektra skupin jejich zákazníků. 

Pozměňovací návrh 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidelně zveřejňovat na společných 
internetových stránkách informace o 
aktuálních včasných varováních a 
koordinovaných reakcích, které nemají 
důvěrný charakter;

c) pravidelně zveřejňovat informace o 
aktuálních včasných varováních a 
koordinovaných reakcích, které nemají 
důvěrný charakter na společných 
digitálních prostorech, které stejně jako 
internetové stránky mohou být 
konzultovány na mobilních telefonech a 
tabletech;

Or. es
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Pozměňovací návrh 170
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v rámci působnosti této směrnice na 
žádost členského státu nebo Komise
společně projednávat a posuzovat jednu či 
více národních strategií a národních plánů 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací, 
jež jsou uvedeny v článku 5;

d) v rámci působnosti této směrnice 
společně projednávat a posuzovat jednu či 
více národních strategií a národních plánů 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací, 
jež jsou uvedeny v článku 5;

Or. en

Odůvodnění

Možnost individuální žádosti členských států nebo Komise by byla příliš dalekosáhlá a 
ohrožovala by předpoklady konstruktivního fungování takové sítě pro spolupráci.

Pozměňovací návrh 171
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) na žádost členského státu nebo Komise
společně projednávat a posuzovat účinnost 
skupin CERT, zejména pokud činnosti 
týkající se bezpečnosti sítí a informací 
probíhají na úrovni Unie;

e) společně projednávat a posuzovat 
účinnost skupin CERT, zejména pokud 
činnosti týkající se bezpečnosti sítí a 
informací probíhají na úrovni Unie;

Or. en

Odůvodnění

Možnost individuální žádosti členských států nebo Komise by byla příliš dalekosáhlá a 
ohrožovala by předpoklady konstruktivního fungování takové sítě pro spolupráci.
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Pozměňovací návrh 172
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) spolupracovat s Evropským centrem pro 
boj proti kyberkriminalitě zřízeným 
v rámci Europolu a dalšími příslušnými 
evropskými orgány zejména v oblastech 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví a vzájemně si s nimi
vyměňovat informace o všech 
významných záležitostech;

f) spolupracovat a vzájemně si vyměňovat 
odborné zkušenosti o všech významných 
záležitostech v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, zejména v oblastech energetiky, 
dopravy, bankovnictví, finančních trhů a 
zdravotnictví, s Evropským centrem pro 
boj proti kyberkriminalitě zřízeným 
v rámci Europolu a dalšími příslušnými 
evropskými orgány;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 44. Jeho cílem je vyjasnit typ 
informací vyměňovaných s Evropským centrem 3 a dalšími příslušnými evropskými orgány.

Pozměňovací návrh 173
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) organizovat pravidelná vzájemná 
hodnocení svých kapacit a připravenosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj podporuje síť spolupráce; metoda vzájemných hodnocení by však mohla 
interferovat s podstatnými aspekty vnitrostátní bezpečnosti, na něž by se nevztahoval článek 
114 SFEU.

Pozměňovací návrh 174
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vyvinout ve spolupráci s ENISA 
pokyny pro odvětvová specifická kritéria 
pro oznamování významných incidentů 
nad rámec parametrů stanovených v čl. 14 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl následovat po PN 45 (Čl. 6 odst. 3 písm. ia) (nové). Na 
odkaz na čl. 6 odst. 2 je třeba nahlížet v souvislosti s PN 56 – 59. Zatímco tato směrnice 
stanoví horizontální kritéria pro oznamování napříč odvětvími, je nezbytné stanovit konkrétní 
kritéria pro jednotlivá odvětví. Aby se dosáhlo používání v celé Unii způsobem 
specifikovaným pro jednotlivá odvětví, měla by tato kritéria být vyvinuta v síti a ve spolupráci 
s ENISA. 

Pozměňovací návrh 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odpovědné orgány konzultují orgány 
veřejné správy a dotyčné hospodářské 
subjekty před každou výměnou citlivých a 
důvěrných informací v síti spolupráce, 
přičemž zohlední rizika a incidenty, jimiž 
jsou vystaveny jejich síťové a informační 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je věští inkluzovnost postupu výměny informací 
prostřednictvím sítě pro spoluprácí tím, že se zohlední potenciální komentáře a připomínky 
orgánů veřejné správy nebo subjektů trhu týkající se citlivých nebo důvěrných informací 
ohledně rizik a incidentů, jimž jsou vystaveny jejich síťové a informační systémy. Odpovědné 
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orgány mohou tyto připomínky zohlednit, ačkoli jimi nejsou vázány.

Pozměňovací návrh 176
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů určí způsoby nezbytné pro usnadnění 
spolupráce mezi odpovědnými orgány a 
Komisí uvedené v odstavcích 2 a 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají konzultačním 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů určí způsoby nezbytné pro usnadnění 
spolupráce mezi odpovědnými orgány a 
Komisí uvedené v odstavcích 2 a 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 9. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osobní údaje se zpřístupní pouze těm 
příjemcům, kteří tyto údaje potřebují 
zpracovávat kvůli plnění svých úkolů 
v souladu s odpovídajícím právním 
základem. Rozsah zveřejněných údajů je 
omezen na to, co je k plnění jejich úkolů 
nezbytné. Zajistí se dodržení zásady 
omezení účelu. Časová lhůta pro 
uchovávání těchto údajů se konkrétně 
stanoví pro účely uvedené v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Christian Engström
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. kritéria účasti členských států 
v bezpečném systému sdílení informací, 
aby se zajistilo, že se všichni účastníci ve 
všech fázích zpracovávání zaručí za 
vysokou úroveň bezpečnosti a odolnosti, 
včetně opatření k zachování důvěrného 
charakteru informací a bezpečnostních 
opatření v souladu s články 16 a 17 
směrnice 95/46/ES a články 21 a 22 
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18 týkající se formulace 
kritérií, jež by měly členské státy splňovat, 
aby byly oprávněny používat bezpečný 
systém pro sdílení informací, pokud jde o:

vypouští se

a) dostupnost bezpečné a odolné 
vnitrostátní komunikační a informační 
infrastruktury, která bude kompatibilní a 
interoperabilní s bezpečnou 
infrastrukturou sítě pro spolupráci podle 
čl. 7 odst. 3, a
b) existenci odpovídajících technických, 
finančních a lidských zdrojů a postupů 
umožňujících odpovědnému orgánu a 
skupině CERT daného členského státu 
účinné a bezpečné zapojení do 
bezpečného systému pro sdílení informací 
podle čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 2 a 3.
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Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje PN 47.

Pozměňovací návrh 180
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18 týkající se formulace kritérií, 
jež by měly členské státy splňovat, aby 
byly oprávněny používat bezpečný systém
pro sdílení informací, pokud jde o:

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18 týkající se formulace kritérií, 
jež by měly členské státy splňovat, aby 
byly oprávněny zapojit se do bezpečného 
systému pro sdílení informací, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise formou prováděcích aktů a na 
základě kritérií uvedených v odstavcích 2 a 
3 rozhodne o přístupu členských států do 
této bezpečné infrastruktury. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 19 odst. 3.

3. Komise přijme formou prováděcích aktů 
společný soubor norem propojovacích a 
bezpečnostních norem, jež musí splňovat 
jednotná kontaktní místa před výměnou 
citlivých a důvěrných informací 
prostřednictvím sítě pro spolupráci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 19 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vyvinut společný soubor propojovacích a bezpečnostních norem za účelem 
ochrany informací a nastolení transparentního procesu a většího sdílení informací mezi 
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členskými státy na základě vzájemné důvěry.

Pozměňovací návrh 182
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpovědné orgány, případně Komise, 
vydají prostřednictvím sítě pro spolupráci 
včasná varování ohledně rizik a incidentů, 
jež splňují alespoň jednu z následujících 
podmínek:

1. Jednotná kontaktní místa, Komise nebo 
ENISA, vydají prostřednictvím sítě pro 
spolupráci včasná varování ohledně rizik a 
incidentů, jež splňují alespoň jednu z 
následujících podmínek:

Or. el

Pozměňovací návrh 183
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jejich rozsah rychle roste nebo by mohl 
rychle růst;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto kritérium by bylo trvale splněno a vyvolávalo by neúměrné množství včasných varování, 
jež by přesahovalo kapacitu odpovědných orgánů. Kromě toho zvýšené riziko nebo incident 
samy o sobě nemusí nutně vyžadovat kroky na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 184
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) překračují nebo by mohly překročit
národní reakční kapacitu;

b) jednotné kontaktní místo vyhodnotí, že 
riziko nebo incident potenciálně 
překračuje národní reakční kapacitu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je další upřesnění kritérií pro spuštění včasných 
varování. Měla by být poskytnuta další upřesnění prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci s cílem zajistit technickou neutralitu a zohlednit specifika jednotlivých odvětví.

Pozměňovací návrh 185
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) postihují nebo by mohly postihnout více 
než jeden členský stát.

c) jednotná kontaktní místa nebo Komise 
vyhodnotí, že rizika nebo incidenty
postihují více než jeden členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je další upřesnění kritérií pro spuštění včasných 
varování. Měla by být poskytnuta další upřesnění prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci s cílem zachovat technickou neutralitu a zohlednit specifika jednotlivých odvětví.

Pozměňovací návrh 186
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členové sítě pro spolupráci zveřejní 
informace o rizicích a incidentech, jež 
obdržely, pouze po obdržení schválení od 
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odpovědného vnitrostátního orgánu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ENISA ve spolupráci s Komisí navrhne a 
provozuje na evropské úrovni systém 
včasného varování a reakce, který funguje 
vedle systémů používaných členskými 
státy;

Or. el

Pozměňovací návrh 188
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může na žádost členského státu 
nebo z vlastní iniciativy vyzvat členský 
stát, aby poskytl veškeré relevantní 
informace o určitém riziku nebo 
incidentu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V odstavci 1 tohoto článku se již stanoví, za jakých podmínek se spouští včasné varování. 
Proto by byla možnost dalších nespecifikovaných žádostí Komise nebo jednotlivých členských 
států příliš dalekosáhlá a ohrožovala by konstruktivní spolupráci.
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Pozměňovací návrh 189
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud panuje podezření, že riziko nebo 
incident, který je předmětem včasného 
varování, má povahu trestného činu, 
odpovědné orgány, případně Komise, 
uvědomí Evropské centrum pro boj proti 
kyberkriminalitě v rámci Europolu.

4. Pokud panuje podezření, že riziko nebo 
incident, který je předmětem včasného 
varování, má povahu závažného trestného 
činu a pokud dotčený hospodářský subjekt 
oznámil incidenty, u nichž panuje 
podezření, že mohou být závažné 
trestněprávní povahy, jak se uvádí v čl. 15 
odst. 4, zajistí členské státy, aby bylo 
případně informováno Evropské centrum 
pro boj proti kyberkriminalitě v rámci 
Europolu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 50. Podle zásady zákonnosti, 
nemohou být touto zásadou vázány jiné orgány, než orgány vymáhání práva, tak aby 
automaticky oznamovaly podezřelé trestněprávní incidenty. Kontakty mezi jinými orgány, než 
jsou orgány vymáhání práva, a EE3 nemohou být regulovány v kontextu této směrnice.

Pozměňovací návrh 190
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členové sítě pro spolupráci nezveřejní 
žádné informace, jež obdržely o rizicích a 
incidentech podle odstavce 1 bez 
předchozího souhlasu jednotného 
kontaktního místa pro oznámení.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajištění důvěry a podpora sdílení informací 
koordinovaných zveřejňováním včasných varování..

Pozměňovací návrh 191
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členové sítě pro spolupráci ani 
Komise nezveřejní žádné informace, jež 
obdržely o rizicích a incidentech podle 
odstavce 1 bez předchozího souhlasu 
jednotného kontaktního místa pro 
oznámení; kromě toho před sdílením 
informace v síti pro spolupráci oznamující 
jednotné kontaktní místo informuje 
hospodářský subjekt, jehož se informace 
týká, o svém úmyslu, a pokud to bude 
považovat za vhodné, anonymizuje 
dotyčnou informaci.

Or. en

Odůvodnění

Je to důležité pro budování důvěry a podporu sdílení informací. Bez takových záruk by 
příslušné vnitrostátní orgány a hospodářské subjekty velmi pravděpodobně přestaly podávat 
oznámení o incidentech a přestaly by sdílet informace.

Pozměňovací návrh 192
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 11. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Součástí plánu koordinované odpovědi 
je dostatečná redundance
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Or. en

Pozměňovací návrh 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unijní plán spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací

Plán strategické spolupráce EU v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací

Or. es

Pozměňovací návrh 194
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 12. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plán spolupráce Unie pro bezpečnost 
sítí a informací je navržen tak, aby byl 
koherentní s národními strategiemi a 
plány spolupráce pro bezpečnost sítí a 
informací, jak je stanoveno v článku 5 
této směrnice, včetně případně soupisu 
uvedeného v bodu odůvodnění 13a.

Or. en

Odůvodnění

Viz PN Christiana Engströma, bod odůvodnění 13a (nový)

Pozměňovací návrh 195
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody budou 
zohledňovat nutnost zajistit odpovídající 
ochranu osobních údajů šířených v síti pro 
spolupráci.

Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody budou 
zohledňovat nutnost zajistit odpovídající 
ochranu osobních údajů šířených v síti pro 
spolupráci. Na mezinárodní úrovni je 
cílem Unie ovlivňovat poskytovatele 
služeb sociálních sítí, aby nalezení 
odpovídajících bezpečnostních opatření 
nebylo ponecháno na uživateli, ale aby 
byla automaticky poskytována nejvyšší 
možná bezpečnost a šifrování zpráv, tak 
aby uživatel mohl vědomě umožnit 
nastavení bezpečnosti pro konkrétní účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody budou 
zohledňovat nutnost zajistit odpovídající 
ochranu osobních údajů šířených v síti pro 

Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody budou 
zohledňovat nutnost zajistit odpovídající 
ochranu osobních údajů šířených v síti pro 
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spolupráci. spolupráci. Takové dohody by rovněž měly 
zachovávat suverenitu EU a nezávislost 
orgánů EU a členských států. 

Or. es

Pozměňovací návrh 197
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Úroveň kritičnosti hospodářských 

subjektů
Členské státy mohou stanovit úroveň 
kritičnosti hospodářských subjektů a 
zohlednit přitom specifika jednotlivých 
odvětví, parametry, jako význam 
konkrétního hospodářského subjektu pro 
zachování dostatečné úrovně služeb v 
daném odvětví, počet částí dodávaných 
hospodářským subjektem a časové období, 
po něž má výpadek klíčových služeb 
hospodářského subjektu negativní dopad 
na udržení klíčových hospodářských a 
společenských aktivit.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je součástí kapitoly IV a měl by předcházet v ní uvedenému článku 
14. Cílem těchto článku je umožnit odstupňovanější klasifikaci přílohy II, a v důsledku toho 
povinností stanovených v kapitole IV. Oznámení o incidentu provádějí všechny hospodářské 
subjekty bez ohledu na úroveň jejich kritičnosti, avšak podoba bezpečnostních auditů může 
být přizpůsobena konkrétní úrovni kritičnosti hospodářského subjektu.

Pozměňovací návrh 198
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

BEZPEČNOST SÍTÍ A INFORMAČNÍCH 
SYSTÉMŮ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ 
SPRÁVY A HOSPODÁŘSKÝCH 
SUBJEKTŮ

BEZPEČNOST SÍTÍ A INFORMAČNÍCH 
SYSTÉMŮ HOSPODÁŘSKÝCH 
SUBJEKTŮ

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s návrhem zprávy.

Pozměňovací návrh 199
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. S ohledem na 
současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 
takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. Tato opatření zaručí 
takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata účinná a přiměřená
opatření, která zabrání vzniku 
bezpečnostních incidentů v jejich sítích a 
informačních systémech, jež by poškodily 
jimi poskytované základní služby, případně 
minimalizují dopad takových incidentů, a 
zajistí tak kontinuitu klíčových služeb 
podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy. V případě nutnosti 
musí orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty rovněž na vlastní náklady 
přijmout vhodná a okamžitá opatření na 
odstranění jakýchkoli nových a 
nepředvídaných bezpečnostních rizik a 
obnovit normální bezpečnostní úroveň 
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dané služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. S ohledem na 
současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 
takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

1. Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty uvedené v příloze II přijaly 
vhodná a přiměřená technická a 
organizační opatření k řízení 
bezpečnostních rizik, jimž čelí jimi 
kontrolované a používané sítě a informační 
systémy. S ohledem na současné technické 
možnosti zaručí tato opatření takovou 
úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře 
existujícího rizika. Zejména budou přijata 
taková opatření, která zabrání vzniku 
bezpečnostních incidentů v jejich sítích a 
informačních systémech, jež by poškodily 
jimi poskytované základní služby, případně 
minimalizují dopad takových incidentů, a 
zajistí tak kontinuitu služeb 
podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 55.

Pozměňovací návrh 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé kritické infrastruktury, jak 
je stanovena v čl. 3 odst. 8 písm. b), 
oznámí pouze ty incidenty stanovené v 
předchozím pododstavci, které jsou přímo 
spojeny s ochranou kritické 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží změnu zavedenou v čl. 3 bodu 8 písm. b) ohledně definice 
druhého typu hospodářských subjektů (provozovatel kritické infrastruktury). Totiž nikoli 
všechny síťové a informační systémy provozovatele kritické infrastruktury jsou „kritické“ v 
tom smyslu, že jsou nezbytné pro udržení klíčových činností. Tato směrnice by se měla 
vztahovat pouze na síťové a informační systémy přímo spojené s kritickou infrastrukturou.

Pozměňovací návrh 202
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto parametry jsou blíže specifikovány v 
souladu s čl. 8 odst. 3 písm. ib). 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl následovat PN 57, 58 a 59 jako 3. věta odstavce 2. Tento 
pozměňovací návrh odkazuje k novému pozměňovacímu návrhu o pokynech předloženému k 
čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 203
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výrobci softwaru odpovídají za 
nápravu v případech narušení 
bezpečnosti, a to do 24 hodin poté, co jsou 
informováni o vážných případech, a do 72 
hodin není-li pravděpodobné, že by 
důsledkem byla jakákoli významná 
finanční ztráta či závažné narušení 
soukromí.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro posouzení, zda má nějaký incident 
významný dopad na bezpečnost 
základních služeb poskytovaných orgány 
veřejné správy a hospodářskými subjekty, 
se vezmou do úvahy zejména následující
kritéria:
a) počet uživatelů závislých na této 
základní službě, jež je postižena 
incidentem;
b) intenzita poškození těchto uživatelů;
c) délka trvání incidentu;
d) hospodářské a sociální dopady 
incidentu;
e) případný dopad na osobní údaje 
uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno specifikovat pojem „významný dopad“ pro lepší popsání incidentů, jež mají být 
oznámeny. Tento seznam není vyčerpávající a v závislosti na povaze incidentu je možné 
zohlednit další kritéria.
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Pozměňovací návrh 205
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komerční výrobci softwaru nejsou 
chráněni doložkami o vyloučení 
odpovědnosti, jestliže lze prokázat, že 
jejich výrobky nejsou řádně navrženy tak, 
aby dokázaly zvládnout předvídatelné 
bezpečnostní hrozby.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Příslušný orgán dohledu informuje 
rovněž veřejnost nebo požádá, aby tak 
učinil poskytovatel důvěryhodné služby. 
Oznámení a zveřejnění za normálních 
okolností proběhne neprodleně;
poskytovatel důvěryhodné služby však 
může požádat o lhůtu na oznámení a 
zveřejnění potřebnou k tomu, aby mohla 
být zajištěna slabá místa. Vyhoví-li orgán 
dohledu žádosti, pak udělí odklad na 
maximálně 45 dní, a odpovědný subjekt 
souhlasí s tím, že odškodní všechny 
spoléhající se strany, bez ohledu na jejich 
geografické umístění, za ztráty, které 
přímo vyplynou z odkladu upozornění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že odpovědný orgán 
rozhodne, že je ve veřejném zájmu, aby byl 
daný incident zveřejněn, je oprávněn o něm 
informovat veřejnost, případně vyzvat 
orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty, aby tak učinily. Jednou ročně 
předloží odpovědný orgán síti pro 
spolupráci souhrnnou zprávu o obdržených 
oznámeních a o opatřeních přijatých v 
souladu s tímto odstavcem.

4. V případě, že odpovědný orgán 
rozhodne, že je ve veřejném zájmu, aby byl 
daný incident zveřejněn, je oprávněn o něm 
informovat veřejnost, případně vyzvat 
orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty, aby tak učinily. Jednou ročně 
předloží odpovědný orgán síti pro 
spolupráci souhrnnou zprávu o obdržených 
oznámeních a o opatřeních přijatých v 
souladu s tímto odstavcem. V případě 
incidentů oznámených síti pro spolupráci 
uvedených v článku 8, zveřejní další 
příslušné vnitrostátní orgány obdržené 
informace o rizicích nebo incidentech 
pouze poté, co zveřejnění schválí příslušný 
oznamující vnitrostátní orgán. 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že odpovědný orgán 
rozhodne, že je ve veřejném zájmu, aby byl 
daný incident zveřejněn, je oprávněn o něm 
informovat veřejnost, případně vyzvat 
orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty, aby tak učinily. Jednou ročně 
předloží odpovědný orgán síti pro 
spolupráci souhrnnou zprávu o obdržených 
oznámeních a o opatřeních přijatých v 
souladu s tímto odstavcem.

4. V případě, že odpovědný orgán 
rozhodne, že je ve veřejném zájmu, aby byl 
daný incident zveřejněn, je oprávněn o něm 
informovat veřejnost, případně vyzvat 
orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty, aby tak učinily. Jednou ročně 
předloží odpovědný orgán síti pro 
spolupráci souhrnnou zprávu o obdržených 
oznámeních a o opatřeních přijatých v 
souladu s tímto odstavcem. Tato výroční 
zpráva by měla obsahovat přinejmenším 
počet vydaných varování a jejich rozdělení 
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podle jednotlivých typů. Zpřístupní se v 
kompatibilním formátu, jenž umožní její 
zveřejnění na jakémkoli otevřeném 
datovém portálu, jenž tak bude chtít 
učinit.

Or. es

Pozměňovací návrh 209
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že odpovědný orgán 
rozhodne, že je ve veřejném zájmu, aby byl 
daný incident zveřejněn, je oprávněn o 
něm informovat veřejnost, případně vyzvat 
orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty, aby tak učinily. Jednou ročně 
předloží odpovědný orgán síti pro 
spolupráci souhrnnou zprávu o obdržených 
oznámeních a o opatřeních přijatých v 
souladu s tímto odstavcem.

4. Po konzultaci s oznámeným 
odpovědným orgánem a dotčeným 
hospodářským subjektem je jednotné 
kontaktní místo oprávněno informovat 
veřejnost o jednotlivých incidentech, 
pokud je k zamezení incidentu nebo 
vyřešení trvajícího incidentu zapotřebí, 
aby o něm měla veřejnost povědomí, nebo 
pokud hospodářský subjekt, který je 
předmětem incidentu, odmítl neprodleně 
řešit závažnou strukturální slabinu 
spojenou s tímto incidentem. Před 
jakýmkoli zveřejněním zajistí oznámený 
odpovědný orgán, aby měl dotčený 
hospodářský subjekt možnost se k věci 
vyjádřit.
Jednou ročně předloží jednotné kontaktní 
místo síti pro spolupráci souhrnnou zprávu 
o obdržených oznámeních a o opatřeních 
přijatých v souladu s tímto odstavcem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 61 a jeho cílem je posílení práv hospodářských
subjektů se k věci vyjádřit před zveřejněním jednotlivých incidentů. Kromě toho to umožňuje 
jednotnému kontaktnímu místu ověřit a doplnit informace, jež mají být zveřejněny.
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Pozměňovací návrh 210
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odpovědný orgán zajistí, aby byly 
veškeré informace, které obdrží na 
základě povinnosti podávat zprávy o 
incidentech, při jejich předávání třetím 
stranám, anonymizovány.

Or. en

Odůvodnění

Jde o zásadní opoatření na budování důvěry a podporu sdílení informací. Bez takové záruky 
budou odpovědné vnitrostátní orgány, a v důsledku toho i hospodářské subjekty, odrazovány 
od oznamování incidentů a sdílení informací.

Pozměňovací návrh 211
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy předají Komisi a síti pro 
spolupráci každoročně seznam orgánů 
veřejné správy a hospodářských subjektů, 
které neuvedly přesné informace o 
incidentech. Tento seznam se zpřístupní 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Odpovědné orgány nebo jednotná 
kontaktní místa stanoví plány, v nichž 
bude jasně uveden účel podávání zpráv, 
jak budou informace ve zprávě použity, 
spolu s formáty s postupy nutnými pro 
provádění ustanovení odstavce 2, zejména 
pokud jde o důvěrnost a anonymitu 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Vědomost o incidentu může být extrémně citlivá, zejména protože jeho zjištění může vést k 
tomu, že nepřátelský subjekt změní své chování nebo bude zakrývat stopy. Oznamování 
incidentů může rovněž poškodit pověst, pokud se stane veřejně známým. Proto by měl být 
proces podávání zpráv i obsah těchto zpráv spojen s konečným použitím zjištěných informací 
za účelem podpory včasného a úplného podávání zpráv, a je nezbytné, aby byly zřízeny 
vhodné bezpečnostní kontroly, včetně anonymizace.

Pozměňovací návrh 213
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
uplatní tento článek a článek 15 na 
orgány veřejné zprávy analogicky.

Or. en

Odůvodnění

Vědomost o incidentu může být extrémně citlivá, zejména protože jeho zjištění může vést k 
tomu, že nepřátelský subjekt změní své chování nebo bude zakrývat stopy. Oznamování 
incidentů může rovněž poškodit pověst, pokud se stane veřejně známým. Proto by měl být 
proces podávání zpráv i obsah těchto zpráv spojen s konečným použitím zjištěných informací 
za účelem podpory včasného a úplného podávání zpráv, a je nezbytné, aby byly zřízeny 
vhodné bezpečnostní kontroly, včetně anonymizace.
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Pozměňovací návrh 214
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 15. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí aby měly 
odpovědné orgány pravomoc posoudit 
přesnost důkazů a podávání zpráv orgány 
veřejné zprávy nebo hospodářskými 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se podrobily bezpečnostnímu auditu, 
který provede kvalifikovaný nezávislý 
subjekt nebo vnitrostátní orgán, a jeho 
výsledky zpřístupnily odpovědnému 
orgánu.

b) doložily účinné provádění bezpečnostní 
politiky, např. předložením výsledků 
bezpečnostního auditu, který provedou 
kvalifikovaný nezávislý subjekt nebo 
vnitrostátní orgán, a tyto důkazní 
informace zpřístupnily odpovědnému 
orgánu nebo jednotnému kontaktnímu 
místu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 66 a jeho cílem je stanovení odstupňovaných 
požadavků na audit zohledňujících specifika hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 216
Toine Manders
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Členské státy se vybízejí k tomu, aby 
snížily počet a intenzitu auditů u tohoto 
hospodářského subjektu nebo orgánu 
veřejné zprávy, pokud jeho bezpečnostní 
audit konzistentně vykazuje dobré 
výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby odpovědné 
orgány procházely každoročním 
bezpečnostním auditem. Výsledky těchto 
auditů se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od písm. b) odstavce 2 
tohoto článku mohou členské státy 
rozhodnout, že odpovědné orgány či 
případně jednotná kontaktní místa mají 
uplatňovat na určité hospodářské subjekty 
odlišné postupy v závislosti na jejich 
úrovni kritičnosti stanovené v souladu s 
článkem 13a. Pokud se tak členské státy 
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rozhodnou:
a) mají odpovědné orgány nebo případně 
jednotná kontaktní místa pravomoc 
předkládat dostatečně konkrétní 
požadavky na hospodářské subjekty a 
požadovat po nich, aby prokázaly, že 
účinně uplatňují bezpečnostní politiky, 
jako např. výsledky bezpečnostních auditů 
provedených kvalifikovaným interním 
auditorem, a poskytly o tom důkazy 
odpovědnému orgánu nebo jednotnému 
kontaktnímu místu; 
b) v případě potřeby poté, co hospodářský 
subjekt předloží žádost podle písm. a), si 
může odpovědný orgán nebo jednotné 
kontaktní místo vyžádat další důkazy nebo 
aby byl proveden další audit 
kvalifikovaným nezávislým subjektem 
nebo vnitrostátním orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odpovědné orgány oznámí jakýkoliv 
incident, u nějž panuje podezření, že má 
povahu závažného trestného činu, 
donucovacím orgánům.

4. Odpovědné orgány a jednotná kontaktní 
místa informují dotčené hospodářské 
subjekty o možnosti oznámit incidenty, u 
nějž panuje podezření, že mají povahu 
závažného trestného činu, donucovacím 
orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 69. Mělo by zůstat na rozhodnutí 
dotčeného hospodářského subjektu, zda dát podnět ke stíhání incidentů, u nichž panuje 
podezření, že mají podobu závažného trestného činu. V souladu se zásadou zákonnosti 
nemohou být jiné orgány, než jsou orgány vymáhání práva, touto zásadou vázány a 
automaticky oznamovat incidenty, u nichž panuje podezření, že mají povahu trestného činu.
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Pozměňovací návrh 220
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odpovědné orgány budou při řešení 
incidentů, v jejichž důsledku došlo k 
porušení ochrany osobních údajů, úzce 
spolupracovat s úřady pro ochranu 
osobních údajů.

5. Odpovědné orgány a jednotná kontaktní 
místa budou při řešení incidentů, v jejichž 
důsledku došlo k porušení ochrany 
osobních údajů, úzce spolupracovat s úřady 
pro ochranu údajů. Jednotná kontaktní 
místa a orgány pro ochranu údajů 
vyvinou ve spolupráci s ENISA 
mechanismy na výměnu informací a 
jednotný vzor užívaný pro oznamování 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice i podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46 ES1. 
_________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odpovědné orgány budou při řešení 
incidentů, v jejichž důsledku došlo k 
porušení ochrany osobních údajů, úzce 
spolupracovat s úřady pro ochranu 
osobních údajů.

5. Odpovědné orgány a jednotná kontaktní 
místa budou při řešení incidentů, v jejichž 
důsledku došlo k porušení ochrany 
osobních údajů, úzce spolupracovat s úřady 
pro ochranu osobních údajů. Jednotná 
kontaktní místa a úřady pro ochranu 
údajů ve spolupráci s agenturou ENISA 



AM\1004135CS.doc 63/68 PE519.685v01-00

CS

vypracují mechanismy pro výměnu 
informací a jednotný vzor, jenž bude 
využíván k oznamování podle čl. 14 odst. 2 
této směrnice i podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [xxx] o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

Or. el

Pozměňovací návrh 222
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou rozhodnout o 
uplatnění článku 14 a tohoto článku na 
orgány veřejné zprávy analogicky.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu jednotného provádění čl. 14 
odst. 1 budou členské státy podporovat 
používání norem a/nebo specifikací 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací.

1. V zájmu jednotného provádění čl. 14 
odst. 1 budou členské státy podporovat 
používání mezinárodních nebo evropských
norem a/nebo specifikací týkajících se 
bezpečnosti sítí a informací. Hospodářské 
subjekty nadále mohou svobodně přijímat 
dodatečná opatření na zvýšení své úrovně 
bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu jednotného provádění čl. 14 
odst. 1 budou členské státy podporovat 
používání norem a/nebo specifikací 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací.

1. V zájmu jednotného provádění čl. 14 
odst. 1 budou členské státy podporovat 
používání otevřených norem a/nebo 
specifikací týkajících se bezpečnosti sítí a 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby sankce 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly 
ukládány pouze v případě, že hospodářský 
subjekt nesplnil své povinnosti záměrně či 
v důsledku hrubé nedbalosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 73 a představuje zjednodušenou formulaci 
původního pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odpovědné orgány činí zodpovědnými 
dodavatele vadných počítačových 
programů nebo hardwaru nebo služeb 
vedoucích přímo k incidentu v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací.

Or. es

Pozměňovací návrh 227
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi se svěřuje pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 
9 odst. 2, čl. 10 odst. 5 a čl. 14 odst. 5. 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem příslušného pětiletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 5 se 
svěřuje Komisi na dobu pěti let ode dne 
provedení směrnice ve vnitrostátním 
právu uvedeného v článku 21. Komise 
vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
příslušného pětiletého období. Přenesení 
pravomocí se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj stahuje PN 47 a nahrazuje jej pozměňujícím návrhem k čl. 9 odst. 2 spočívajícím 
ve vypuštění. Rovněž stahuje PN 51 a rád by zachoval tento akt v přenesené pravomoci v čl. 
10 odst. 5 o ohledem na to, že je třeba dále upřesnit kritéria ke spuštění včasného varování v 
čl. 10 ods.t 1 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci s cílem zachovat technickou 
neutralitu a uznat specifické podmínky jednotlivých odvětví atd. S cílem promítnout tyto 
změny na aktech v přenesené pravomoci nahrazuje tento pozměňovací návrh rovněž PN 74.
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Pozměňovací návrh 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Služby pro zasílání zpráv na více 
platformách.

Or. es

Pozměňovací návrh 229
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „Zrcadlové“ servery

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Námořní doprava
i) námořní dopravci (podniky dopravy na 
vnitrozemských vodních cestách, námořní 
a pobřežní osobní dopravy a vnitrozemské, 
námořní a pobřežní nákladní dopravy)
ii) přístavy
iii) provozovatelé kontroly řízení provozu
iv) pomocné logistické služby:
– skladování,
– manipulace s nákladem a
– další podpůrné činnosti v oblasti 
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dopravy

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje PN 97 a jeho cílem je zahrnout rovněž lodní dopravu po 
vnitrozemských vodních cestách.

Pozměňovací návrh 231
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. vodohospodářské služby,

Or. en

Odůvodnění

Vodohospodářské služby, jak je stanoví čl. 2 bod 38 směrnice 2000/60/ES, zejména na 
významných vodohospodářských lokalitách, jsou z velké míry provozovány prostřednictvím IT 
systémů, včetně složení vody určené k lidské spotřebě. Některá selhání IT na významných 
lokalitách může kromě toho s sebou přinést riziko zvýšení hladiny podzemní vody s možnými 
kritickými dopady, např. prolomení hrází. Vodohospodářské služby by tedy měly být zařazeny 
do přílohy II.

Pozměňovací návrh 232
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zdravotnictví: zdravotnická zařízení 
(včetně nemocnic a soukromých klinik) a 
další subjekty poskytující zdravotní péči

5. Zdravotnictví: zdravotnická zařízení 
(včetně nemocnic a soukromých klinik) a 
další subjekty poskytující zdravotní péči s 
výjimkou soukromých lékařských ordinací 
a lékáren s nižším ročním obratem než 2 
miliony EUR.
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Or. en

Odůvodnění

Mnoho samostatných soukromých lékařů a lékáren má roční obrat nižší než 2 miliony EUR. V 
důsledku toho je vysoce nepravděpodobné, že incidenty postihující tyto podniky budou mít 
dostatečně široký dopad na společnost, protože postihují podnikání v malém měřítku. Uvalení 
požadavků této směrnice na takové podniky by bylo nepřiměřené a mělo by negativní dopady 
na jejich schopnost poskytovat kvalitní zdravotní služby. 


