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Pozmeňujúci návrh 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 12. septembra 2013 
s názvom Stratégia kybernetickej 
bezpečnosti Európskej únie: otvorený, 
bezpečný a chránený kybernetický 
priestor,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V súčasnom svete by informačné 
a komunikačné technológie (IKT) mali 
riešiť potreby spoločnosti vrátane potrieb 
osôb, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. 
Všetci používatelia IKT by mali mať 
možnosť spoľahnúť sa na minimálne 
normy, ktoré v oblasti IKT zaručia 
spoľahlivosť, bezpečnosť, 
transparentnosť, jednoduchosť, 
interoperabilitu a zníženie rizika.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 108
Zuzana Roithová

Návrh smernice
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Rozsah a frekvencia úmyselných alebo 
náhodných bezpečnostných incidentov sa 
zvyšuje a predstavuje významnú hrozbu 
pre fungovanie sietí a informačných 
systémov. Takéto incidenty môžu 
zabraňovať napredovaniu ekonomických 
činností, spôsobovať značné finančné 
straty, narúšať dôveru používateľa a 
spôsobovať značné škody v hospodárstve 
Únie.

(2) Rozsah a frekvencia úmyselných alebo 
náhodných bezpečnostných incidentov sa 
dramaticky zvyšuje a predstavuje 
významnú hrozbu pre fungovanie sietí a 
informačných systémov. Takéto incidenty 
môžu zabraňovať napredovaniu 
ekonomických činností, spôsobovať značné 
finančné straty, narúšať dôveru používateľa 
a zasahovať do jeho osobného života, 
vyústiť do porušovania základných práv 
a slobôd občanov EÚ a spôsobovať značné 
škody v hospodárstve Únie.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 109
Zuzana Roithová

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Digitálne informačné systémy, a najmä 
internet, ako komunikačné nástroje bez 
hraníc hrajú významnú úlohu pri uľahčení 
pohybu tovaru, služieb a osôb cez hranice. 
Z dôvodu tohto nadnárodného charakteru 
môže vážne narušenie týchto systémov 
v jednom členskom štáte ovplyvniť aj 
ďalšie členské štáty a Úniu ako celok. 
Preto je na riadne fungovanie vnútorného 
trhu nevyhnutná odolnosť a stabilita sietí a 
informačných systémov.

(3) Digitálne informačné systémy, a najmä 
internet, ako komunikačné nástroje bez 
hraníc hrajú významnú úlohu pri uľahčení 
pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu 
cez hranice. Z dôvodu tohto nadnárodného 
charakteru môže vážne narušenie týchto 
systémov v jednom členskom štáte 
ovplyvniť aj ďalšie členské štáty a Úniu 
ako celok. Preto je na riadne fungovanie 
vnútorného trhu nevyhnutná odolnosť,
stabilita a vzájomná prepojenosť sietí a 
informačných systémov.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 110
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Keďže k bežnejším poruchám 
systémov, keď ide napríklad o prirodzené 
príčiny alebo ľudskú chybu, naďalej 
dochádza z neúmyselných dôvodov, 
infraštruktúra by mala byť odolná voči 
úmyselným i neúmyselným narušeniam 
a prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry 
by mali navrhovať také systémy, ktoré by 
boli odolné a fungovali by aj vtedy, ak by 
zlyhali ostatné systémy mimo ich kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Sieťová a informačná bezpečnosť 
v EÚ by mala priniesť bezpečné 
a spoľahlivé digitálne prostredie, zaistiť 
neutralitu siete a zaručiť všeobecné právo 
na prístup k technológiám a všetkým 
súvisiacim službám. Kybernetická 
bezpečnosť by mala byť regulovaná tak, 
aby nevznikol priestor na voľné uváženie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom pokryť všetky príslušné (5) S cieľom pokryť všetky príslušné 
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incidenty a riziká by sa mala táto smernica 
uplatňovať na všetky siete a informačné 
systémy. Povinnosti, ktoré má verejná 
správa a účastníci trhu, by sa však nemali 
uplatňovať na podniky poskytujúce 
verejné komunikačné siete alebo verejne 
dostupné elektronické komunikačné 
služby v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 
7. marca 2002 o spoločnom regulačnom 
rámci pre elektronické komunikačné siete 
a služby (rámcová smernica), na ktoré sa 
vzťahujú osobitné požiadavky, pokiaľ ide 
o bezpečnosť a integritu, ktoré sú 
stanovené v článku 13a uvedenej 
smernice, a nemali by sa uplatňovať ani 
na poskytovateľov dôveryhodných služieb.

incidenty a riziká by sa mala táto smernica 
uplatňovať na všetky siete a informačné 
systémy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Viaceré členské štáty ešte musia 
zverejniť vnútroštátne stratégie 
kybernetickej bezpečnosti a vypracovať 
pohotovostné plány pre prípad 
kybernetických incidentov. Niektoré 
členské štáty tiež nevytvorili tímy reakcie 
na núdzové počítačové situácie (CERT) 
alebo neratifikovali Dohovor Rady 
Európy o počítačovej kriminalite.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 114
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Existujúce spôsobilosti nie sú 
postačujúce na zabezpečenie vysokej 
úrovne bezpečnosti sietí a informácií v 
Únii. V členských štátoch je rôzna úroveň 
pripravenosti, čo vedie k roztriešteným 
prístupom v Únii. Toto má za následok 
rozdielnu úroveň ochrany spotrebiteľov a 
podnikov a narúša celkovú úroveň 
bezpečnosti sietí a informácií v rámci Únie. 
Nedostatok spoločných minimálnych 
požiadaviek na verejnú správu a účastníkov 
trhu na druhej strane znemožňuje, aby sa 
na úrovni Únie vytvoril spoločný a účinný 
mechanizmus spolupráce.

(6) Existujúce spôsobilosti nie sú 
postačujúce na zabezpečenie vysokej 
úrovne bezpečnosti sietí a informácií v 
Únii. V členských štátoch je rôzna úroveň 
pripravenosti, čo vedie k roztriešteným 
prístupom v Únii. Toto má za následok 
rozdielnu úroveň ochrany spotrebiteľov a 
podnikov a narúša celkovú úroveň 
bezpečnosti sietí a informácií v rámci Únie. 
Nedostatok spoločných minimálnych 
požiadaviek na verejnú správu a účastníkov 
trhu na druhej strane znemožňuje, aby sa 
na úrovni Únie vytvoril spoločný a účinný 
mechanizmus spolupráce. V týchto 
oblastiach je potrebné účinne urýchliť 
výskum, vývoj a inovácie a na tento účel 
zabezpečiť primerané finančné 
prostriedky. V tomto smere zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu univerzity a výskumné 
centrá.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 115
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ustanovenia tejto smernice by sa mali 
uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany svojich 
základných bezpečnostných záujmov, 
chrániť verejný poriadok a verejnú 
bezpečnosť a povoliť vyšetrovanie a 
odhaľovanie trestných činov, ako aj 
prenasledovanie ich páchateľov. V súlade s 
článkom 346 ZFEÚ žiaden členský štát nie 

(8) Ustanovenia tejto smernice by sa mali 
uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany svojich 
základných bezpečnostných záujmov, 
chrániť verejný poriadok a verejnú 
bezpečnosť a povoliť vyšetrovanie a 
odhaľovanie trestných činov, ako aj 
prenasledovanie ich páchateľov. V súlade s 
článkom 346 ZFEÚ žiaden členský štát nie 
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je povinný poskytovať informácie, ktorých 
sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru 
základným záujmom jeho bezpečnosti.

je povinný poskytovať informácie, ktorých 
sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru 
základným záujmom jeho bezpečnosti. 
Žiadny členský štát nie je povinný 
sprístupniť utajované skutočnosti EÚ 
v súlade s rozhodnutím Rady z 31. marca 
2011 o bezpečnostných predpisoch na 
ochranu utajovaných skutočností EÚ 
(2011/292/EÚ), informácie podliehajúce 
dohodám o zachovaní mlčanlivosti alebo 
neformálnym dohodám o zachovaní 
mlčanlivosti, ako je štandard TLP.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami 
v rámci tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 116
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10 a) Vzhľadom na rozdiely medzi 
vnútroštátnymi štruktúrami riadenia 
a s cieľom chrániť už existujúce 
odvetvové dohody alebo dozorné 
a regulačné orgány Únie a zamedziť 
zdvojeniu by členské štáty mali mať 
možnosť ustanoviť viac než jeden 
vnútroštátny príslušný orgán zodpovedný 
za vykonávanie úloh súvisiacich so 
sieťovou a informačnou bezpečnosťou 
účastníkov trhu v rámci tejto smernice. 
V záujme zabezpečenia hladkej 
cezhraničnej spolupráce a komunikácie je 
však potrebné, aby každý členský štát bez 
toho, aby boli dotknuté odvetvové 
regulačné dohody, ustanovil iba jedno 
národné jednotné kontaktné miesto 
zodpovedné za cezhraničnú spoluprácu na 
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úrovni Únie. Ak sa to vyžaduje na základe 
ústavy alebo iných úprav, členský štát by 
mal mať možnosť ustanoviť iba jeden 
orgán, ktorý bude vykonávať úlohy 
príslušného orgánu a jednotného 
kontaktného miesta.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom (PN) sa nahrádza PN 5. Cieľom je zohľadniť existujúce 
odvetvové orgány Únie, ktoré sú už zodpovedné za sieťovú a informačnú bezpečnosť určitých 
odvetví.

Pozmeňujúci návrh 117
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Ak je to možné, členské štáty môžu 
pri uplatňovaní ustanovení tejto smernice 
využiť alebo upraviť existujúce 
organizačné štruktúry. V rámci 
vypracúvania vnútroštátnych stratégií 
sieťovej a informačnej bezpečnosti by 
členské štáty mali urobiť súpis 
existujúcich plánov a postupov a posúdiť 
ich.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch už prebiehajú chvályhodné iniciatívy. Takéto štruktúry a fóra 
treba pokiaľ možno zachovať alebo upraviť.

Pozmeňujúci návrh 118
Christian Engström
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Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Mal by sa zaviesť bezpečný systém 
výmeny informácií, aby sa v rámci siete 
spolupráce umožnila výmena citlivých a 
dôverných informácií. Bez toho, aby bola 
dotknutá povinnosť členských štátov 
oznamovať sieti spolupráce incidenty a 
riziká, ktoré sa týkajú celej Únie, prístup k 
dôverným informáciám z iných členských 
štátov by sa mal udeľovať členským štátom 
iba po preukázaní, že ich technické, 
finančné a ľudské zdroje a procesy, ako aj 
ich komunikačná infraštruktúra, zaručujú 
ich účinnú, efektívnu a bezpečnú účasť v 
sieti.

(14) Mal by sa zaviesť bezpečný systém 
výmeny informácií, aby sa v rámci siete 
spolupráce umožnila výmena citlivých a 
dôverných informácií. Na tento účel by sa 
mohli využiť Zabezpečené transeurópske 
služby pre telematiku medzi 
administratívami (STESTA). Bez toho, 
aby bola dotknutá povinnosť členských 
štátov oznamovať sieti spolupráce 
incidenty a riziká, ktoré sa týkajú celej 
Únie, prístup k dôverným informáciám z 
iných členských štátov by sa mal udeľovať 
členským štátom iba po preukázaní, že ich 
technické, finančné a ľudské zdroje a 
procesy, ako aj ich komunikačná 
infraštruktúra, zaručujú ich účinnú, 
efektívnu a bezpečnú účasť v sieti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Mal by sa zaviesť bezpečný systém 
výmeny informácií, aby sa v rámci siete 
spolupráce umožnila výmena citlivých a 
dôverných informácií. Bez toho, aby bola 
dotknutá povinnosť členských štátov 
oznamovať sieti spolupráce incidenty a 
riziká, ktoré sa týkajú celej Únie, prístup k 
dôverným informáciám z iných členských 
štátov by sa mal udeľovať členským štátom 
iba po preukázaní, že ich technické, 
finančné a ľudské zdroje a procesy, ako aj 
ich komunikačná infraštruktúra, zaručujú 
ich účinnú, efektívnu a bezpečnú účasť v 

(14) Mal by sa zaviesť bezpečný systém 
výmeny informácií, aby sa v rámci siete 
spolupráce umožnila výmena citlivých a 
dôverných informácií. Bez toho, aby bola 
dotknutá povinnosť členských štátov 
oznamovať sieti spolupráce incidenty a 
riziká, ktoré sa týkajú celej Únie, prístup k 
dôverným informáciám z iných členských 
štátov by sa mal udeľovať členským štátom 
iba po preukázaní, že ich technické, 
finančné a ľudské zdroje a procesy, ako aj 
ich komunikačná infraštruktúra, zaručujú 
ich účinnú, efektívnu a bezpečnú účasť v 
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sieti. sieti. V rámci tohto postupu by sa vždy 
mali použiť transparentné metódy, ktoré 
vylúčia akékoľvek svojvoľné konanie 
medzi členskými štátmi.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 120
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu, príslušné orgány by mali 
zriadiť spoločnú internetovú stránku, na 
ktorej by uverejňovali informácie o 
incidentoch a rizikách, ktoré nemajú 
dôverný charakter.

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu, príslušné orgány by mali 
zriadiť spoločnú internetovú stránku, na 
ktorej by uverejňovali informácie o 
incidentoch a rizikách, ktoré nemajú 
dôverný charakter. Všetky osobné údaje 
uverejňované na tejto internetovej stránke 
by sa mali obmedzovať na nevyhnutné 
minimum a mali by byť čo 
najanonymnejšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu, príslušné orgány by mali
zriadiť spoločnú internetovú stránku, na 
ktorej by uverejňovali informácie o 
incidentoch a rizikách, ktoré nemajú 
dôverný charakter.

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu by mali príslušné orgány 
uverejňovať informácie o incidentoch a 
rizikách, ktoré nemajú dôverný charakter,
na najbežnejších digitálnych priestoroch, 
ktoré sa rovnako ako internetové stránky 
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dajú prehliadať na mobilných telefónoch 
a tabletoch.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Čo sa týka týchto prostredí, osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
najzraniteľnejším členom spoločnosti, 
ako sú osoby na opačnej strane digitálnej 
priepasti a menšiny vystavené pôsobeniu 
sociálnych sietí. Malo by sa tiež vyvinúť 
osobitné úsilie na zlepšenie povedomia 
verejnosti a vzdelania. Členské štáty 
zabezpečia, aby si MSP mohli rozšíriť 
poznatky z oblasti sieťovej a informačnej 
bezpečnosti a posilniť spôsobilosti na poli 
kybernetickej bezpečnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 123
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) V záujme uľahčenia spolupráce 
medzi členskými štátmi a Komisiou v ich 
cezhraničnom úsilí o predchádzanie 
incidentom v oblasti sieťovej a dátovej 
bezpečnosti, ich odhaľovanie a riešenie, 
musí ENISA na európskej úrovni 
navrhnúť a prevádzkovať mechanizmus 
včasného varovania a reakcie, ktorý bude 
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fungovať popri mechanizmoch 
využívaných členskými štátmi.

Or. el

Odôvodnenie

V prípade problémov s kybernetickou bezpečnosťou, ktoré sa týkajú viac ako jedného 
členského štátu, musí ENISA disponovať potrebnými zdrojmi, ktoré jej umožnia zasiahnuť 
a vydať varovanie na európskej úrovni, s cieľom zabezpečiť účinnejšiu spoločnú reakciu 
členských štátov v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a jednotnými kontaktnými 
miestami. 

Pozmeňujúci návrh 124
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vzhľadom na globálny charakter 
problémov bezpečnosti sietí a informácií je 
potrebná užšia medzinárodná spolupráca s 
cieľom zlepšiť bezpečnostné normy a 
výmenu informácií a presadzovať spoločný 
globálny prístup k otázke bezpečnosti sietí 
a informácií.

(21) Vzhľadom na globálny charakter 
problémov bezpečnosti sietí a informácií je 
potrebná užšia medzinárodná spolupráca s 
cieľom zlepšiť bezpečnostné normy a 
výmenu informácií a presadzovať spoločný 
globálny prístup k otázke bezpečnosti sietí 
a informácií. Každý rámec takejto 
medzinárodnej spolupráce by mal 
podliehať ustanoveniam smernice 
95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému (27) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
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finančnému a administratívnemu zaťaženiu 
malých hospodárskych subjektov a 
používateľov by mali byť požiadavky 
primerané riziku, ktoré predstavuje sieť 
alebo konkrétny informačný systém, berúc 
do úvahy najnovší vývin v oblasti. Tieto 
opatrenia by sa nemali týkať 
mikropodnikov.

finančnému a administratívnemu zaťaženiu 
malých hospodárskych subjektov a 
používateľov by mali byť požiadavky 
primerané riziku, ktoré predstavuje sieť 
alebo konkrétny informačný systém, berúc 
do úvahy najnovší vývin v oblasti. Tieto 
opatrenia by sa nemali týkať 
mikropodnikov, ktoré by mali mať 
možnosť požiadať o vhodný 
mechanizmus finančnej podpory, ktorý im 
umožní splniť stanovené požiadavky.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Príslušné orgány by mali venovať 
náležitú pozornosť zachovaniu 
neformálnych a dôveryhodných kanálov na 
výmenu informácií medzi účastníkmi trhu 
a verejným a súkromným sektorom. Pri 
uverejňovaní incidentov oznámených 
príslušným orgánom by sa mala v 
primeranej miere udržiavať rovnováha 
medzi záujmom verejnosti mať informácie 
o hrozbách a možnými rizikami 
poškodenia obchodu a dobrej povesti 
verejných správ a účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia. Pri vykonávaní 
povinnosti oznamovania by príslušné 
orgány mali venovať osobitnú pozornosť 
potrebe, aby sa pred zavedením 
príslušných bezpečnostných opatrení 
zachovali informácie o zraniteľných 
miestach výrobku v prísnej tajnosti.

(28) Príslušné orgány by mali venovať 
náležitú pozornosť zachovaniu 
neformálnych a dôveryhodných kanálov na 
výmenu informácií medzi účastníkmi trhu 
a verejným a súkromným sektorom. Pri 
uverejňovaní incidentov oznámených 
príslušným orgánom by sa mala v 
primeranej miere udržiavať rovnováha 
medzi záujmom verejnosti mať informácie 
o hrozbách a možnými rizikami 
poškodenia obchodu a dobrej povesti 
verejných správ a účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia. Pri vykonávaní 
povinnosti oznamovania by príslušné 
orgány mali venovať osobitnú pozornosť 
potrebe, aby sa pred zavedením 
príslušných bezpečnostných opatrení 
zachovali informácie o zraniteľných 
miestach výrobku v prísnej tajnosti. 
Základné práva na informácie 
a komunikáciu, ktoré sú neodmysliteľne 
späté s právnym štátom, nesmú byť za 
žiadnych okolností obmedzené ani 
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zrušené. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Príslušné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
úloh vrátane právomocí získavať potrebné 
informácie od účastníkov trhu a verejnej 
správy, aby mohli posúdiť úroveň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov, 
ako aj spoľahlivé a komplexné údaje o 
konkrétnych incidentoch, ktoré majú vplyv 
na fungovanie sietí a informačných 
systémov.

(29) Príslušné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich
úloh vrátane právomocí získavať potrebné 
informácie od účastníkov trhu a verejnej 
správy, aby mohli posúdiť úroveň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov, 
ako aj spoľahlivé a komplexné údaje o 
konkrétnych incidentoch, ktoré majú vplyv 
na fungovanie sietí a informačných 
systémov. Príslušné orgány by mali mať 
možnosť brať na zodpovednosť 
dodávateľov chybných počítačových 
programov, hardvéru alebo služieb, ktoré 
priamo spôsobia incident v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Príslušné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
úloh vrátane právomocí získavať potrebné 
informácie od účastníkov trhu a verejnej 
správy, aby mohli posúdiť úroveň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov, 

Príslušné orgány, jednotné kontaktné 
miesta a ENISA by mali mať prostriedky 
nevyhnutné na plnenie svojich úloh vrátane 
právomocí získavať potrebné informácie 
od účastníkov trhu a verejnej správy, aby 
mohli posúdiť úroveň bezpečnosti sietí a 
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ako aj spoľahlivé a komplexné údaje o 
konkrétnych incidentoch, ktoré majú vplyv 
na fungovanie sietí a informačných 
systémov.

informačných systémov, ako aj spoľahlivé 
a komplexné údaje o konkrétnych 
incidentoch, ktoré majú vplyv na 
fungovanie sietí a informačných systémov.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 129
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V mnohých prípadoch je príčinou 
incidentu trestná činnosť. Trestný charakter 
incidentov možno predpokladať aj v 
prípade, ak od začiatku nie sú k dispozícii 
dostatočne jasné dôkazy. V tejto súvislosti 
by mala vhodná spolupráca medzi 
príslušnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva tvoriť súčasť účinnej 
a komplexnej reakcie na hrozby 
bezpečnostných incidentov. Najmä 
podpora chráneného, bezpečného a 
odolnejšieho prostredia si vyžaduje 
systematické oznamovanie incidentov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie na 
závažnú trestnú činnosť, orgánom 
presadzovania práva. Incidenty, ktoré majú 
charakter závažnej trestnej činnosti, by sa
mali posudzovať v kontexte právnych 
predpisov EÚ o kybernetickej kriminalite.

(30) V mnohých prípadoch je príčinou 
incidentu trestná činnosť. Trestný charakter 
incidentov možno predpokladať aj v 
prípade, ak od začiatku nie sú k dispozícii 
dostatočne jasné dôkazy. V tejto súvislosti 
musí vhodná spolupráca medzi príslušnými 
orgánmi, jednotnými kontaktnými 
miestami, agentúrou ENISA a orgánmi 
presadzovania práva tvoriť súčasť účinnej 
a komplexnej reakcie na hrozby 
bezpečnostných incidentov. Najmä 
podpora chráneného, bezpečného a 
odolnejšieho prostredia si vyžaduje 
systematické oznamovanie incidentov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie na
závažnú trestnú činnosť, orgánom 
presadzovania práva. Incidenty, ktoré majú 
charakter závažnej trestnej činnosti, sa 
musia posudzovať v kontexte právnych 
predpisov EÚ o kybernetickej kriminalite.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 130
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 30 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Táto smernica sa nedotýka acquis 
Únie v oblasti ochrany údajov.
Všetky osobné údaje využívané v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice by sa mali 
obmedzovať na nevyhnutné minimum 
a mali by sa prenášať iba subjektom, 
ktoré ich nevyhnutne potrebujú, pričom 
by mali byť čo najanonymnejšie, alebo 
dokonca úplne anonymné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 30 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30b) Na úrovni EÚ by sa malo najprv 
prijať všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov a až potom by mali byť prijaté 
právne predpisy o kybernetickej 
bezpečnosti. Táto smernica by mala byť 
preto prijatá až po prijatí všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V dôsledku incidentov sú v mnohých 
prípadoch ohrozené osobné údaje. V tejto 
súvislosti by mali príslušné orgány a 

(31) V dôsledku incidentov sú v mnohých 
prípadoch ohrozené osobné údaje. V tejto 
súvislosti by mali príslušné orgány 
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orgány na ochranu údajov navzájom 
spolupracovať a vymieňať si informácie o 
všetkých súvisiacich veciach s cieľom 
riešiť prípady nepovoleného prístupu k 
osobným údajom následkom incidentov. 
Členské štáty zavedú povinnosť 
oznamovať bezpečnostné incidenty 
spôsobom, ktorý minimalizuje 
administratívne zaťaženie v prípade, ak 
bezpečnostný incident predstavuje zároveň 
aj porušenie ochrany osobných údajov v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov 
so zreteľom na spracovanie osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov. Európska agentúra pre bezpečnosť 
sietí a informácií (ENISA) by v spolupráci 
s príslušnými orgánmi a orgánmi na 
ochranu údajov mohla pomôcť tým, že 
vytvorí mechanizmy na výmenu informácií 
a vypracuje vzorové formuláre, a tak 
nebude potrebné používať na oznamovanie 
dva formuláre. Takýto jednotný vzorový 
dokument by uľahčil oznamovanie 
incidentov, ktorými sa porušuje ochrana 
osobných údajov, a tým by sa zmiernilo 
administratívne zaťaženie podnikov a 
verejnej správy.

navzájom spolupracovať a vymieňať si 
informácie, v prípade potreby s účastníkmi 
trhu, s cieľom riešiť prípady nepovoleného 
prístupu k osobným údajom následkom 
incidentov v súlade s uplatniteľnými 
pravidlami ochrany údajov. Členské štáty 
zavedú povinnosť oznamovať 
bezpečnostné incidenty spôsobom, ktorý 
minimalizuje administratívne zaťaženie v 
prípade, ak bezpečnostný incident 
predstavuje zároveň aj porušenie ochrany 
osobných údajov v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady o ochrane 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov. Európska agentúra 
pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) 
by v spolupráci s príslušnými orgánmi a 
orgánmi na ochranu údajov mohla pomôcť 
tým, že vytvorí mechanizmy na výmenu 
informácií a vypracuje vzorové formuláre, 
a tak nebude potrebné používať 
na oznamovanie dva formuláre. Takýto 
jednotný vzorový dokument by uľahčil 
oznamovanie incidentov, ktorými sa 
porušuje ochrana osobných údajov, a tým 
by sa zmiernilo administratívne zaťaženie 
podnikov a verejnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom umožniť riadne fungovanie 
siete spolupráce by právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie mala byť 
prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie kritérií, ktoré musia byť 
splnené, aby mohol byť členský štát 

(34) S cieľom umožniť riadne fungovanie 
siete spolupráce by právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie mala byť 
prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o ďalšiu 
špecifikáciu udalostí, na podnet ktorých sa 
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oprávnený zúčastniť sa na bezpečnom 
systéme výmeny informácií, ďalšiu 
špecifikáciu udalostí, na podnet ktorých sa 
zasiela včasné varovanie, ako aj 
vymedzenie podmienok, za ktorých sa od 
účastníkov trhu a verejnej správy 
vyžaduje, aby oznamovali incidenty.

zasiela včasné varovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PN sa nahrádza PN 17 a zohľadňujú sa nové pozmeňujúce návrhy spravodajcu 
k článkom 9, 10 a 18 (pozri aj odôvodnenie k článku 18).

Pozmeňujúci návrh 134
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok na vykonávanie tejto smernice 
by mali byť vykonávacie právomoci 
prenesené na Komisiu, čo sa týka 
spolupráce medzi príslušnými orgánmi a 
Komisiou v rámci siete spolupráce, 
prístupu k bezpečnému systému výmeny 
informácií, plánu spolupráce, pokiaľ ide o 
bezpečnosť sietí a informácií na úrovni 
Únie, formátov a postupov, ktoré možno 
využiť na informovanie verejnosti o 
incidentoch, a noriem a/alebo technických 
špecifikácií, ktoré sú relevantné pre 
bezpečnosť sietí a informácií. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa stanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

(36) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tejto smernice by 
sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci, čo sa týka spolupráce medzi 
jednotnými kontaktnými miestami a 
Komisiou v rámci siete spolupráce bez 
toho, aby boli dotknuté existujúce 
mechanizmy spolupráce na vnútroštátnej 
úrovni, spoločný súbor noriem v oblasti 
prepojenia a bezpečnosti na zaistenie
bezpečného systému výmeny informácií, 
plán spolupráce, pokiaľ ide o sieťovú 
a informačnú bezpečnosť na úrovni Únie, a 
formáty a postupy, ktoré možno využiť na 
oznamovanie incidentov s výrazným 
dosahom. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20. Cieľom 
PN je opraviť chybu v návrhu Komisie, pokiaľ ide o obsah plánovaného vykonávacieho aktu, 
a zohľadniť nový PN navrhnutý v súvislosti s článkom 9 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Pri uplatňovaní tejto smernice by 
Komisia mala podľa potreby 
spolupracovať s príslušnými výbormi v 
danom sektore a príslušnými orgánmi 
založenými na úrovni EÚ, najmä v oblasti 
energetiky, dopravy a zdravotníctva.

(37) Pri uplatňovaní tejto smernice by 
Komisia mala podľa potreby 
spolupracovať s príslušnými výbormi v 
danom sektore a príslušnými orgánmi 
založenými na úrovni EÚ, najmä v oblasti 
energetiky, dopravy, zdravotníctva 
a ozbrojených síl

Or. es

Pozmeňujúci návrh 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Boj proti kybernetickej kriminalite 
by mal byť spätý s bojom proti 
medzinárodnej špionáži, ktorá oslabuje 
suverenitu EÚ a jej členských štátov.  
Táto smernica by mala chrániť verejnosť, 
podniky, verejné a súkromné inštitúcie 
a štáty a ich vlády pred bežnou trestnou 
činnosťou, organizovaným zločinom 
a špionážou vrátane kybernetickej 
kriminality.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) V tejto smernici sú dodržané základné 
práva a zásady uznané najmä Chartou 
základných práv Európskej únie, právo na 
rešpektovanie súkromného života a
komunikácie, ochrana osobných údajov, 
sloboda podnikania, právo vlastniť 
majetok, právo na účinný opravný 
prostriedok pred súdom a právo na 
vypočutie. Táto smernica sa musí 
vykonávať v súlade s týmito právami 
a zásadami.

(41) Táto smernica by v žiadnom prípade 
nemala obmedzovať ani rušiť základné 
práva a mala by dodržiavať zásady uznané 
Chartou základných práv Európskej únie, 
najmä právo na rešpektovanie súkromného 
života, právo na informácie a
komunikáciu, právo na ochranu údajov, 
právo na slobodu podnikania, právo 
vlastniť majetok, právo na účinný opravný 
prostriedok pred súdom a právo na 
vypočutie. Táto smernica sa musí 
vykonávať v súlade s týmito právami 
a zásadami.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tejto smernici sa stanovujú opatrenia 
na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti sietí a informácií v Únii.

1. V tejto smernici sa stanovujú opatrenia 
na zabezpečenie vysokej úrovne 
bezpečnosti sietí a informácií v Únii, čím 
sa zaistí bezpečné a spoľahlivé digitálne 
prostredie, zabezpečí sa neutralita siete 
a zaručí sa všeobecné právo na prístup 
k technológiám a všetkým súvisiacim 
službám.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) stanovujú bezpečnostné požiadavky pre 
účastníkov trhu a verejné správy.

c) stanovujú bezpečnostné požiadavky pre 
účastníkov trhu a verejné správy, ktorými 
sa zabezpečí, aby nevznikol priestor na 
voľné uváženie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 140
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) stanovujú bezpečnostné požiadavky pre 
účastníkov trhu a verejné správy.

(c) stanovujú bezpečnostné požiadavky pre 
účastníkov trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s obmedzením rozsahu pôsobnosti pozmeňujúceho návrhu vzhľadom na kapitolu 
IV. Do rozsahu pôsobnosti kapitoly IV by nemali patriť verejné správy, pretože ich význam 
pre fungovanie vnútorného trhu je obmedzený a vzhľadom na ich verejnú úlohu by sa mali 
riadiť zásadou náležitej starostlivosti. Preto nie je vhodné, aby pre ne platili rovnaké 
povinnosti ako pre účastníkov trhu.

Pozmeňujúci návrh 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bezpečnostné požiadavky stanovené v 
článku 14 sa nevzťahujú na podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné 
siete alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby v zmysle smernice 
2002/21/ES, ktoré sa riadia osobitnými 
požiadavkami, pokiaľ ide o bezpečnosť a 
integritu podľa článkov 13a a 13b 
uvedenej smernice, ani na poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 142
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Táto smernica sa nedotýka ani smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov, ani 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií, ani nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov 
so zreteľom na spracovanie osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov.

5. Táto smernica sa nedotýka ani smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov, ani 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií, ani nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
z 18. decembra 2000 o ochrane 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov. Každé použitie osobných údajov 
by sa malo obmedzovať na nevyhnutné 
minimum na účely tejto smernice, pričom 
tieto údaje by mali byť čo 
najanonymnejšie, alebo dokonca úplne 
anonymné.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výmena informácií v rámci siete 
spolupráce podľa kapitoly III a 
oznamovanie incidentov v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií v zmysle 
článku 14 si môže vyžadovať spracovanie 
osobných údajov. Členský štát povoľuje 
takéto spracovanie údajov, ktoré je 
potrebné v záujme plnenia cieľov 
verejného záujmu sledovaných v tejto 
smernici, podľa článku 7 smernice 
95/46/EHS a smernice 2002/58/ES, 
v zmysle ich uplatnenia vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch.

6. Výmena informácií v rámci siete 
spolupráce podľa kapitoly III a 
oznamovanie incidentov v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií v zmysle 
článku 14 si môže vyžadovať spracovanie 
osobných údajov. Členský štát povoľuje 
takéto spracovanie údajov, ktoré je 
potrebné v záujme plnenia cieľov 
verejného záujmu sledovaných v tejto 
smernici, podľa článku 7 smernice 
95/46/EHS a smernice 2002/58/ES, 
v zmysle ich uplatnenia vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch. Členské štáty 
zabezpečia, aby účastníci trhu a príslušné 
orgány neboli braní na zodpovednosť za 
využívanie osobných údajov, ktoré sú 
nevyhnutné na výmenu informácií 
v rámci siete spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členským štátom sa nebude brániť v 
prijímaní alebo zachovaní ustanovení, 
ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
bezpečnosti, bez toho, aby boli dotknuté 
ich povinnosti v súlade s právom Únie.

Členské štáty prijmú alebo zachovajú 
ustanovenia, ktoré zabezpečujú vyššiu 
úroveň bezpečnosti a môžu nimi byť
dotknuté ich povinnosti v súlade s právom 
Únie a účely národnej bezpečnosti.
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Pozmeňujúci návrh 145
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „kybernetická odolnosť“ znamená 
schopnosť sieťového a informačného 
systému odolať a nadobudnúť plnú 
prevádzkovú kapacitu po incidentoch, 
ktoré okrem iného zahŕňajú technické 
poruchy, výpadky elektrickej energie 
alebo bezpečnostné incidenty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „riziko“ znamená každú okolnosť alebo 
udalosť, ktorá má prípadný nepriaznivý 
vplyv na bezpečnosť;

(3) „riziko“ znamená každú primerane 
rozpoznateľnú okolnosť alebo udalosť, 
ktorá má prípadný nepriaznivý vplyv na 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5



PE519.685v01-00 26/69 AM\1004135SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „služby informačnej spoločnosti“ 
znamenajú služby v zmysle článku 1 
ods. 2 smernice 98/34/ES;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) poskytovateľ služieb informačnej 
spoločnosti, ktoré umožňujú poskytovanie 
ďalších služieb informačnej spoločnosti, 
ktorých neúplný zoznam je uvedený 
v prílohe II,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých ekonomických a 
spoločenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov a zdravotníctva, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,

(b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania hospodárskej stability 
a odolnosti, verejného zdravia, verejnej 
bezpečnosti alebo ich ľubovoľnej 
kombinácie a ktorej narušenie alebo 
zničenie by malo v členskom štáte značné 
dôsledky z dôvodu nezachovania týchto 
funkcií, ktorých neúplný zoznam je 
uvedený v prílohe II.
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Pozmeňujúci návrh 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých ekonomických a 
spoločenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov a zdravotníctva, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,

(b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých ekonomických a 
spoločenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov a zdravotníctva, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II, 
pokiaľ s ňou príslušné sieťové 
a informačné systémy priamo súvisia,

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto výslovne odvetvového prístupu je potrebné zaviesť prístup na základe 
infraštruktúry. Nie všetky sieťové a informačné systémy prevádzkovateľa kritickej 
infraštruktúry sú v skutočnosti „kritické“ v tom zmysle, že majú zásadný význam pre 
zachovanie dôležitých činností (napríklad sieťové a informačné systémy súvisiace s údržbou 
zariadenia). Predmetom tejto smernice by mali byť len tie sieťové a informačné systémy, ktoré 
priamo súvisia s kritickou infraštruktúrou

Pozmeňujúci návrh 151
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „mikropodnik“ v zmysle článku 2 
ods. 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 20031 o 
vymedzení mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov nie je „účastník 
trhu“ v rozsahu tohto vymedzenia pojmu, 
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pokiaľ nefunguje ako dcérska spoločnosť 
prevádzkovateľa kritickej infraštruktúry v 
zmysle odseku 1 bodu 8 tohto článku.
_____________
1 Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 vypúšťa sa
Princíp

Členské štáty zabezpečujú v súlade s touto 
smernicou na svojom území vysoký stupeň 
bezpečnosti sietí a informačných 
systémov.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie je nevyhnutné nato, aby sa predišlo opakovaniu textu z článku 1 ods. 1. Okrem 
toho členské štáty môžu zabezpečiť len to, aby požiadavky tejto smernice plnili subjekty, 
ktorým sú tieto požiadavky určené. Všeobecná zásada zabezpečenia vysokej úrovne 
bezpečnosti nie je vykonateľná.

Pozmeňujúci návrh 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú v súlade s touto 
smernicou na svojom území vysoký stupeň 

Členské štáty zabezpečujú v súlade s touto 
smernicou na svojom území vysoký stupeň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov. 
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bezpečnosti sietí a informačných systémov. Boj proti kybernetickej kriminalite je 
spätý s bojom proti medzinárodnej 
špionáži, ktorej cieľom je oslabiť 
suverenitu EÚ a jej členských štátov.  

Or. es

Pozmeňujúci návrh 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) výskum a vývoj plánov a opis toho, ako 
tieto plány odrážajú stanovené priority.

e) výskum a vývoj plánov a opis toho, ako 
tieto plány odrážajú stanovené priority, 
pričom v rámci nich zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu univerzity a výskumné 
centrá.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) čo najstarostlivejšie vypracované 
kvalitné programy a opatrenia potrebné 
na vykonávanie a rozšírenie rozsahu tejto 
smernice; všetky aplikácie musia byť 
zostavené pomocou opakovane 
použiteľného kódu a, ak je to možné, 
s využitím slobodného softvéru. 

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 156
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) plán na hodnotenie rizika na účely 
identifikácie rizík a hodnotenia vplyvu 
potenciálnych incidentov;

(a) rámec riadenia rizík s cieľom stanoviť 
metodiku identifikácie, prioritizácie, 
hodnotenia rizík a zaobchádzania s nimi, 
posúdenia vplyvu potenciálnych 
incidentov, možnosti predchádzania 
a kontroly a zadefinovať kritériá výberu 
možných protiopatrení;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29. Návrh 
Komisie zachádzal príliš ďaleko, pokiaľ ide o otázky národnej bezpečnosti členských štátov, 
a v úsilí o účinné vykonávanie plánu spolupráce by mal za následok jeho nerealizovateľnosť 
a prílišnú zložitosť.

Pozmeňujúci návrh 157
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) plán na hodnotenie rizika na účely 
identifikácie rizík a hodnotenia vplyvu 
potenciálnych incidentov;

(a) plán na hodnotenie rizika na účely 
identifikácie rizík a hodnotenia vplyvu 
potenciálnych incidentov; plán by sa mal 
každoročne zrevidovať a aktualizovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) uverejnenie elektronického zoznamu 
všetkých subjektov, ktoré podľa tejto 
smernice spĺňajú požiadavky na riadenie 
rizík a na informácie, spôsobom, ktorý 
neobmedzí právo žiadneho občana 
z akéhokoľvek členského štátu na 
informácie, pričom sa súčasne uvedie 
požiadavka na vypracovanie plánu 
transparentného riadenia a postupov 
v oblasti sieťovej a informačnej 
bezpečnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 159
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) zlepšenie uchovávania a používania 
hesiel, napríklad častejšie používanie 
hašovacej funkcie alebo aplikácií na 
správu hesiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) venovanie osobitnej pozornosti 
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najzraniteľnejším členom spoločnosti, 
ako sú osoby na opačnej strane digitálnej 
priepasti a menšiny vystavené pôsobeniu 
sociálnych sietí.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 161
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátna stratégia pre bezpečnosť 
sietí a informácií a vnútroštátny plán 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií sa oznamujú Komisii do 
jedného mesiaca po ich prijatí.

3. Vnútroštátna stratégia pre bezpečnosť 
sietí a informácií a vnútroštátny plán 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií sa oznamujú Komisii do troch 
mesiacov po ich prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát určí príslušný 
vnútroštátny orgán pre oblasť bezpečnosti 
sietí a informačných systémov (ďalej len 
„príslušný orgán“).

1. Každý členský štát určí jeden alebo 
viaceré príslušné vnútroštátne orgány pre 
oblasť sieťovej a informačnej bezpečnosti 
(ďalej len „príslušný orgán/orgány“).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32. Jeho 
cieľom je ďalej spresniť, ktorý typ inštitúcie by mal zastávať úlohu príslušného vnútroštátneho 
orgánu.
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Pozmeňujúci návrh 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány monitorujú 
uplatňovanie tejto smernice na 
vnútroštátnej úrovni a prispievajú k jej 
jednotnému uplatňovaniu v celej Únii.

2. Príslušné orgány monitorujú 
uplatňovanie tejto smernice na 
vnútroštátnej úrovni a prispievajú k jej 
jednotnému uplatňovaniu v celej Únii. 
V rámci svojich okruhov zodpovednosti 
monitorujú aj uplatňovanie opatrení pre 
oblasť bezpečnosti sietí a informácií. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 164
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak členský štát ustanoví viac než jeden 
príslušný orgán, ustanoví civilný 
vnútroštátny orgán, napríklad príslušný 
orgán, ako jednotné kontaktné miesto pre 
bezpečnosť sieťových a informačných 
systémov (ďalej len „jednotné kontaktné 
miesto“). Ak členský štát ustanoví iba 
jeden príslušný orgán, tento príslušný 
orgán bude aj jednotným kontaktným 
miestom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33. Je 
v súlade s novým PN k článku 6 ods. 1, ktorý prekladá spravodajca. Jeho cieľom je ďalej 
spresniť, ktorý typ inštitúcie by mal zastávať úlohu jednotného kontaktného miesta.
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Pozmeňujúci návrh 165
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány dostali od verejných správ a 
účastníkov trhu oznámenia o incidentoch, 
ako je uvedené v článku 14 ods. 2, a aby 
mali právomoci na vykonávanie a 
presadzovania práva, ako je stanovené v 
článku 15.

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány a – v uplatniteľných prípadoch 
v zmysle odseku 2a tohto článku –
jednotné kontaktné miesta dostali od 
účastníkov trhu oznámenia o incidentoch, 
ako je uvedené v článku 14 ods. 2, a aby 
mali právomoci na vykonávanie a 
presadzovania práva, ako je stanovené v 
článku 15.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37. Jeho 
cieľom je objasniť úlohu rôznych orgánov, aby sa predišlo zdvojenému oznamovaniu 
príslušným orgánom aj jednotným kontaktným miestam. Vzhľadom na to, že v niektorých 
odvetviach už orgány Únie dostávajú oznámenia, malo by sa predísť zdvojovaniu úsilia.

Pozmeňujúci návrh 166
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak právne predpisy Únie stanovujú 
dozorný alebo regulačný odvetvový orgán 
Únie, okrem iného v oblasti bezpečnosti 
sieťových a informačných systémov, tento 
orgán dostáva oznámenia o incidentoch 
podľa článku 14 ods. 2 od príslušných 
účastníkov trhu v tomto odvetví a má 
právomoci na vykonávanie a 
presadzovania práva, ako je stanovené v 
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článku 15. Tento orgán Únie pri plnení 
stanovených povinností úzko spolupracuje 
s príslušnými orgánmi a jednotným 
kontaktným miestom hostiteľského 
členského štátu. Pokiaľ ide o povinnosti 
uvedené v kapitole III, jednotné kontaktné 
miesto hostiteľského členského štátu 
predstavuje orgán Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37. Jeho 
cieľom je objasniť úlohu rôznych orgánov, aby sa predišlo zdvojenému oznamovaniu 
príslušným orgánom aj jednotným kontaktným miestam. Vzhľadom na to, že v niektorých 
odvetviach už orgány Únie dostávajú oznámenia, malo by sa predísť zdvojovaniu úsilia.

Pozmeňujúci návrh 167
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány a Komisia vytvoria 
sieť („sieť spolupráce“) s cieľom 
spolupracovať v boji proti rizikám a 
incidentom, ktoré postihujú siete a 
informačné systémy.

1. Jednotné kontaktné miesta a Komisia, 
na žiadosť spolu s agentúrou ENISA, 
vytvoria sieť („sieť spolupráce“) s cieľom 
spolupracovať na rozvoji postupov 
zisťovania, analýzy a reakcie v rámci 
riešenia bezpečnostných otázok a rizík 
alebo incidentov, ktoré postihujú siete a 
informačné systémy. 

Or. el

Pozmeňujúci návrh 168
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sieť spolupráce zabezpečí medzi 
Komisiou a príslušnými orgánmi stálu 
komunikáciu. Na požiadanie pomáha v 
sieti spolupráce aj Európska agentúra 
pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len 
„ENISA“) tým, že poskytuje svoje odborné 
znalosti a poradenstvo.

2. Sieť spolupráce zabezpečí medzi 
Komisiou a jednotnými kontaktnými 
miestami stálu komunikáciu. Na 
požiadanie pomáha v sieti spolupráce aj 
Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a 
informácií (ďalej len „ENISA“) tým, že 
poskytuje svoje odborné znalosti a 
poradenstvo. Ak je to vhodné, účastníci 
trhu a dodávatelia riešení pre 
kybernetickú bezpečnosť môžu byť takisto 
pozvaní podieľať sa na činnostiach 
v rámci siete spolupráce v odseku 3 
písmenách g), h) a i).

Or. en

Odôvodnenie

Okrem pozmeňujúcich návrhov spravodajcu, ktoré navrhujú začlenenie účastníkov trhu do
siete spolupráce, je potrebné vziať do úvahy účasť dodávateľov z oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, ktorí môžu priniesť významnú hodnotu, keďže tieto organizácie môžu poskytnúť 
informácie získané od svojich zákazníkov v oblasti kybernetických hrozieb ako aj 
konsolidovaný pohľad na požiadavky, výzvy a osvedčené postupy širokej škály zákazníckych 
skupín.

Pozmeňujúci návrh 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pravidelne zverejňujú na spoločnej 
webovej lokalite informácie, ktoré nemajú 
dôverný charakter, o aktuálnych včasných 
varovaniach a koordinovanej reakcii;

c) pravidelne zverejňujú v spoločných 
digitálnych priestoroch, ktoré sú takisto 
ako webové stránky prístupné 
prostredníctvom mobilných telefónov 
a tabliet, informácie, ktoré nemajú dôverný 
charakter, o aktuálnych včasných 
varovaniach a koordinovanej reakcii;

Or. es



AM\1004135SK.doc 37/69 PE519.685v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 170
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) na žiadosť jedného členského štátu 
alebo Komisie vedú spoločnú diskusiu a 
posudzujú jednu alebo viaceré vnútroštátne 
stratégie pre bezpečnosť sietí a informácií a 
vnútroštátne plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií uvedené v 
článku 5, v rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice;

(d) vedú spoločnú diskusiu a posudzujú 
jednu alebo viaceré vnútroštátne stratégie 
pre bezpečnosť sietí a informácií a 
vnútroštátne plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií uvedené 
v článku 5, v rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice;

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť individuálnych žiadostí členských štátov alebo Komisie by bola príliš ďalekosiahla 
a poškodzovala by predpoklad konštruktívneho fungovania takejto siete spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 171
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) na žiadosť členského štátu alebo 
Komisie vedú spoločnú diskusiu o 
účinnosti tímov CERT, a to najmä pri 
cvičeniach v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií na úrovni Únie, a posudzujú ju;

(e) vedú spoločnú diskusiu o účinnosti 
tímov CERT, a to najmä pri cvičeniach v 
oblasti bezpečnosti sietí a informácií na 
úrovni Únie, a posudzujú ju;

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť individuálnych žiadostí členských štátov alebo Komisie by bola príliš ďalekosiahla 
a poškodzovala by predpoklad konštruktívneho fungovania takejto siete spolupráce.
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Pozmeňujúci návrh 172
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) spolupracujú a vymieňajú si informácie
o všetkých súvisiacich veciach 
s Európskym centrom boja proti 
kybernetickej kriminalite, ktoré je zriadené 
v rámci Europolu, a s ostatnými 
príslušnými európskymi orgánmi, najmä čo 
sa týka ochrany údajov, energetiky, 
dopravy, bankovníctva, burzy cenných 
papierov a zdravotníctva;

(f) spolupracujú a vymieňajú si expertízu o 
súvisiacich veciach v oblasti siete 
a bezpečnosti informácií, najmä čo sa týka 
ochrany údajov, energetiky, dopravy, 
bankovníctva, finančných trhov
a zdravotníctva s Európskym centrom boja 
proti kybernetickej kriminalite, ktoré je 
zriadené v rámci Europolu, a s ostatnými 
príslušnými európskymi orgánmi;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 44. Jeho cieľom je objasnenie typu informácií, ktoré 
sa vymieňajú s EC3 a inými príslušnými európskymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 173
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) organizujú pravidelné partnerské 
preskúmania schopností a pripravenosti;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca podporuje sieť spolupráce; partnerské skúmania by však mohli prekážať pri 
dôležitých aspektoch národnej bezpečnosti, čo by nebolo zahrnuté v článku 114 ZFEÚ.
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Pozmeňujúci návrh 174
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) na doplnenie parametrov stanovených 
v článku 14 ods. 2, vyvinúť v spolupráci 
s ENISA usmernenia pre kritériá, ktoré sú 
špecifické pre sektor, za účelom 
oznámenia významných incidentov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by mal byť umiestnený za PN 45 (čl. 6 ods. 3ia) (nový)). Odkaz na 
článok 14 odsek 2 by sa mal zohľadniť v spojení s PN 56 – 59. Kým smernici poskytuje 
horizontálne, medzi sektorové kritériá na iniciovanie oznámenia, je potrebné určiť kritériá, 
ktoré sú špecifické pre sektor. Na vytvorenie celoeurópskej aplikácie špecifickej pre sektor by 
bolo potrebné vyvinúť kritériá v rámci siete a v spolupráci s ENISA.

Pozmeňujúci návrh 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Príslušné orgány sa poradia so 
zainteresovanou verejnou správou 
a zainteresovanými účastníkmi trhu pred 
akoukoľvek výmenou, v rámci siete 
spolupráce, citlivých a tajných informácií 
v súvislosti s rizikami a incidentmi, ktoré 
ovplyvňujú ich sieť a informačné systémy.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dodať postupu výmeny informácií prostredníctvom 
siete spolupráce inkluzívnejší charakter, a to zohľadnením možných pripomienok a poznámok 
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zo strany verejnej správy alebo účastníkov trhu, pokiaľ ide o citlivé alebo tajné informácie o 
rizikách a incidentoch, ktoré ovplyvňujú ich sieť a informačné systémy. Príslušné orgány 
môžu tieto poznámky zohľadniť, aj keď nie sú záväzné.

Pozmeňujúci návrh 176
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné metódy s cieľom 
uľahčiť spoluprácu medzi príslušnými 
orgánmi a Komisiou uvedenou v odsekoch 
2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s poradným postupom uvedeným v 
článku 19 ods. 2.

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví potrebné metódy s cieľom 
uľahčiť spoluprácu medzi príslušnými 
orgánmi a Komisiou uvedenou v odsekoch 
2 a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 19 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Osobné údaje sa zverejnia iba 
príjemcom, ktorí potrebujú tieto údaje 
spracovať za účelom výkonu ich úloh 
v súlade s príslušným právnym základom. 
Zverejnené údaje sa obmedzia na to, čo je 
potrebné na výkon ich úloh. Zabezpečí sa 
zhoda so  zásadou účelového obmedzenia. 
Časové obmedzenie, počas ktorého sa 
údaje uchovávajú, sa špecifikuje pre ciele 
stanovené v tejto smernici.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. kritériá účasti členských štátov 
na bezpečnom systéme výmeny informácií, 
aby sa zabezpečila vysoká úroveň 
bezpečnosti a odolnosti všetkých 
účastníkov počas všetkých krokov 
spracovania vrátane primeranej úrovne 
dôvernosti a bezpečnostných opatrení 
v súlade s článkami 16 a 17 smernice 
95/46/ES a článkami 21 a 22 nariadenia 
(ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18 
týkajúce sa vymedzenia kritérií, ktoré 
musia byť splnené, aby mohol byť členský 
štát oprávnený zúčastniť sa na bezpečnom 
systéme výmeny informácií systému, 
pokiaľ ide o:

vypúšťa sa

(a) dostupnosť bezpečnej a odolnej 
komunikačnej a informačnej 
infraštruktúry na vnútroštátnej úrovni, 
ktorá je zlučiteľná a interoperabilná s 
bezpečnou infraštruktúrou siete 
spolupráce v súlade s článkom 7 ods. 3, a
(b) existenciu primeraných technických, 
finančných a ľudských zdrojov a 
postupov pre ich príslušný orgán a tím 
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CERT, ktoré by umožnili účinnú, 
efektívnu a bezpečnú účasť na bezpečnom 
systéme výmeny informácií v súlade s 
článkom 6 ods. 3, článkom 7 ods. 2 a 
článkom 7 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Nahrádza PN 47.

Pozmeňujúci návrh 180
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18 
týkajúce sa vymedzenia kritérií, ktoré 
musia byť splnené, aby mohol byť členský 
štát oprávnený zúčastniť sa na bezpečnom 
systéme výmeny informácií systému, 
pokiaľ ide o:

(Netýka sa slovenskej verzie).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutia o 
prístupe členských štátov k tejto bezpečnej 
infraštruktúre, v súlade s kritériami 
uvedenými v odsekoch 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

3. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov spoločný súbor 
noriem prepojenia a bezpečnosti, ktoré 
jednotné kontaktné miesta splnia pred 
vymieňaním citlivých a tajných informácií 
v rámci siete spolupráce. Tieto 
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s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 19 ods. 3.

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 19 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa vytvoriť spoločný súbor noriem prepojenia a bezpečnosti so zámerom ochrany 
informácií a transparentnosti procesu a intenzívnejšej výmeny informáciami medzi členskými 
štátmi založenej na vzájomnej dôvere.

Pozmeňujúci návrh 182
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány alebo Komisia 
zasielajú v rámci siete spolupráce včasné 
varovania v súvislosti s tými rizikami a 
incidentmi, ktoré spĺňajú aspoň jednu z 
týchto podmienok:

1. Jednotné kontaktné miesta, Komisia 
alebo ENISA zasielajú v rámci siete 
spolupráce včasné varovania v súvislosti s 
tými rizikami a incidentmi, ktoré spĺňajú 
aspoň jednu z týchto podmienok:

Or. el

Pozmeňujúci návrh 183
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ich rozsah sa rýchlo sa zväčšuje alebo 
sa môže rýchlo zväčšovať;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto kritérium by bolo neustále splnené a iniciovalo by neprimeraný počet včasných varovaní 
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presahujúcich kapacity orgánov. Navyše, samotné zväčšovanie rizika alebo incidentu si nutne 
nevyžadujú konania na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 184
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) presahujú, alebo môžu presiahnuť
možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni;

(b) jednotné kontrolné miesto posúdi, či 
riziko alebo incident potenciálne 
presahuje možnosti reakcie na 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je ďalšia špecifikácia kritérií iniciujúcich včasné 
varovania. Ďalšie špecifikácie by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov 
s cieľom poskytnúť technickú neutralitu a zohľadniť podmienky špecifické pre sektor.

Pozmeňujúci návrh 185
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť viac 
ako jeden členský štát.

(c) jednotné kontrolné miesta posúdia, či 
riziko alebo incident ovplyvňuje viac ako 
jeden členský štát. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je ďalšia špecifikácia kritérií iniciujúcich včasné 
varovania. Ďalšie špecifikácie by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov 
s cieľom zachovať technickú neutralitu a zohľadniť podmienky špecifické pre sektor.
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Pozmeňujúci návrh 186
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členovia siete spolupráce zverejnia 
získané informácie o rizikách 
a incidentoch iba potom, čo obdržia 
súhlas od príslušného oznamujúceho 
vnútroštátneho orgánu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ENISA v spolupráci s Komisiou navrhuje 
a prevádzkuje mechanizmus včasného 
varovania a včasnej reakcie na európskej 
úrovni, ktorý funguje popri 
mechanizmoch, ktoré používajú členské 
štáty;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 188
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na žiadosť členského štátu alebo na 
základe vlastného podnetu môže Komisia 

vypúšťa sa
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požiadať členský štát, aby poskytol všetky 
príslušné informácie o konkrétnom riziku 
alebo incidente.

Or. en

Odôvodnenie

Podmienky na iniciovanie včasného varovania sú už spresnené v odseku 1 tohto článku.
Možnosť ďalších nešpecifikovaných žiadostí zo strany Komisie alebo jednotlivých členských 
štátov by preto bola príliš ďalekosiahla a škodila by konštruktívnej spolupráci.

Pozmeňujúci návrh 189
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak v prípade rizika alebo incidentu 
podliehajúceho včasnému varovaniu 
existuje podozrenie z trestného činu, 
príslušné orgány alebo Komisia
informujú Európske centrum boja proti 
kybernetickej kriminalite, ktoré je zriadené 
v rámci Europolu.

4. Ak v prípade rizika alebo incidentu 
podliehajúceho včasnému varovaniu 
existuje podozrenie z vážneho trestného 
činu, a ak dotknutý účastník trhu podal 
oznámenie o incidentoch v súvislosti 
s podozrením z vážneho trestného činu, 
ako sa uvádza v článku 15 ods. 4, členské 
štáty zaistia, aby  Európske centrum boja 
proti kybernetickej kriminalite, ktoré je 
zriadené v rámci Europolu, bolo v prípade 
potreby oboznámené.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 50. Podľa zásady zákonnosti nemôžu byť touto 
zásadou viazané iné orgány ako orgány presadzovania práva, ktoré automaticky podávajú 
oznámenie o podozrení z trestného činu. Kontakty medzi orgánmi inými ako orgánmi 
presadzujúcimi práva a Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite nie je možné 
regulovať v rámci kontextu tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 190
Andreas Schwab
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Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V súlade s odsekom 1, členovia siete 
spolupráce nezverejnia žiadne získané 
informácie o rizikách a incidentoch bez 
predchádzajúceho súhlasu od 
oznamujúceho vnútroštátneho orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zachovanie dôvery a podpora výmeny informácií 
pomocou koordinácie zverejnenia včasného varovania.

Pozmeňujúci návrh 191
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V súlade s odsekom 1 členovia siete 
spolupráce ani Komisia nezverejnia 
žiadne získané informácie súvisiace s 
rizikami alebo incidentmi bez obdržania 
predchádzajúceho súhlasu od 
oznamujúceho vnútroštátneho orgánu; 
navyše, pred výmenou informácií v rámci 
siete spolupráce oboznámi jednotné 
kontaktné miesto účastníka trhu, ktorého 
sa informácie týkajú, o svojom zámere, 
a ak to považuje za vhodné, zabezpečí, aby 
boli príslušné informácie anonymné.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je dôležité na zachovanie dôvery a podporu výmeny informácií. Je veľmi pravdepodobné, 
že vnútroštátne orgány a trhový prevádzkovatelia by bez týchto záruk nepodávali oznámenia 
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o incidentoch ,ani by si nevymieňali informácie.

Pozmeňujúci návrh 192
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Dostatočná redundancia sa zahrnie do 
koordinovaného plánu reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plán spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí 
a informácií na úrovni Únie

Strategický plán spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií na úrovni EÚ

Or. es

Pozmeňujúci návrh 194
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Plán spolupráce v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie sa 
navrhne tak, aby bol koherentný 
s vnútroštátnymi stratégiami a plánmi 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí 
a informácií, ako je stanovené v článku 5 
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tejto smernice vrátane, podľa vhodnosti, 
inventára, ktorý sa uvádza v odôvodnení 
13a.

Or. en

Odôvodnenie

Prosím pozrieť PN Christiana Engströma, odôvodnenie 13a (nové).

Pozmeňujúci návrh 195
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. V takýchto dohodách sa 
berie do úvahy potreba zabezpečenia 
primeranej ochrany osobných údajov, ktoré 
sú zasielané v rámci siete spolupráce.

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. V takýchto dohodách sa 
berie do úvahy potreba zabezpečenia 
primeranej ochrany osobných údajov, ktoré 
sú zasielané v rámci siete spolupráce. Na 
medzinárodnej úrovni sa Únia bude 
snažiť ovplyvniť poskytovateľov služieb 
v oblasti sociálnych sietí, aby hľadanie 
primeraných bezpečnostných opatrení 
nebolo ponechané na používateľov ale 
aby bola automaticky poskytnutá 
maximálna bezpečnosť a šifrovanie správ, 
pričom môže používateľ neskôr vedome 
povoliť, aby boli bezpečnostné nastavenia 
uvoľnené na vybrané účely.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. V takýchto dohodách sa 
berie do úvahy potreba zabezpečenia 
primeranej ochrany osobných údajov, ktoré 
sú zasielané v rámci siete spolupráce.

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. V takýchto dohodách sa 
berie do úvahy potreba zabezpečenia 
primeranej ochrany osobných údajov, ktoré 
sú zasielané v rámci siete spolupráce. 
Takéto opatrenia by takisto mali 
zaručovať zvrchovanosť EÚ 
a nezávislosť európskych inštitúcií 
a členských štátov. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 197
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Úroveň kritickosti trhových 

prevádzkovateľov
Členské štáty môžu určiť úroveň 
kritického stavu účastníkov trhu, pričom 
zohľadnia osobitnosti sektora, parametre 
vrátane dôležitosti konkrétneho účastníka 
trhu pre zachovanie dostatočnej úrovne 
služby v sektore, počet strán, ktoré 
účastník trhu zásobuje a časové obdobie, 
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po ktorého uplynutí má prerušenie 
poskytovania základných služieb 
účastníka trhu negatívny vplyv na 
udržiavanie základných hospodárskych 
a spoločenských aktivít.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je časť kapitoly IV a má byť umiestnený pred článok 14. Cieľom 
tohto článku je väčšie odlíšenie v rámci rozdelenia prílohy II a následne povinností 
stanovených v kapitole IV. Oznámenie incidentu vykonajú všetci účastníci trhu bez rozdielu 
ich úrovne kritického stavu, pričom podoba auditov bezpečnosti sa môže prispôsobiť 
špecifickej úrovni kritického stavu účastníka trhu.

Pozmeňujúci návrh 198
Andreas Schwab

Návrh smernice
Kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 BEZPEČNOSŤ SIETÍ A 
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
VEREJNEJ SPRÁVY A ÚČASTNÍKOV 
TRHU

BEZPEČNOSŤ SIETÍ A 
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
ÚČASTNÍKOV TRHU

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s návrhom správy.

Pozmeňujúci návrh 199
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
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technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. S 
ohľadom na najnovší technologický vývoj
tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. Tieto 
opatrenia zabezpečujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika, prijímajú sa najmä účinné a 
primerané opatrenia s cieľom zabrániť a 
minimalizovať vplyv incidentov 
ovplyvňujúcich ich siete a informačný 
systém na základné služby, ktoré 
poskytujú, a tak zabezpečiť kontinuitu 
základných služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami. Ak je 
to potrebné, verejná správa a účastníci 
trhu musia takisto, na vlastná náklady, 
podniknúť primerané a okamžité 
opatrenia na zmiernenie akýchkoľvek 
nových, nepredvídateľných rizík a na 
obnovenie normálnej úrovne bezpečnosti 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. S 
ohľadom na najnovší technologický vývoj 
tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 

1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci 
trhu prijali primerané a vhodné technické a 
organizačné opatrenia na riadenie rizík 
spojených s bezpečnosťou sietí a 
informačných systémov, ktoré riadia a 
využívajú vo svojej prevádzke. S ohľadom 
na najnovší technologický vývoj tieto 
opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
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kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 55.

Pozmeňujúci návrh 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry 
definovaní v článku 3 ods. 8 písm. b) 
oznámia iba tie incidenty, ktoré sú 
vymedzené v predchádzajúcom odseku, 
ktoré priamo súvisia s ochranou kritickej 
infraštruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odzrkadľuje zmeny zavedené v článku 3 ods. 8 písm. b) v súvislosti 
s vymedzením druhého typu účastníka trhu (prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry). Nie 
všetky siete a informačné systémy prevádzkovateľa kritickej infraštruktúry sú kritické v tom 
zmysle, že sú nevyhnutné pre udržiavanie základných aktivít.  Táto smernica by sa mala týkať 
iba sietí a informačných systémov, ktoré priamo súvisia s kritickou infraštruktúrou.

Pozmeňujúci návrh 202
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto parametre sa ďalej vymedzujú 
v súlade s článkom 8 ods. 3 písm. ib).
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by mal nasledovať PN 57, 58 a 59 ako tretia veta odseku 2. Tento 
pozmeňujúci návrh sa týka nového pozmeňujúceho návrhu k článku 8 odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 203
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výrobcovia softvéru sú zodpovední za 
opravu narušenia bezpečnosti, vo vážnych 
prípadoch do 24 hodín od momentu, keď 
boli informovaní a do 72 hodín 
v prípadoch, keď nie je pravdepodobné, že 
následky spôsobia významnú finančnú 
stratu alebo vážne narušenie súkromia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri posudzovaní, či má incident vážny 
vplyv na bezpečnosť základných služieb, 
ktoré poskytujú verejná správa a účastníci 
trhu, je potrebné zohľadniť najmä tieto 
kritériá: 
(a) počet používateľov, ktorí sú závislí od 
tejto základnej služby, ktorej sa incident 
týka;
(b) intenzita škody, ktorá vznikla týmto 
používateľom;
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(c) dĺžka trvania incidentu;
(d) hospodársky a sociálny vplyv 
incidentu;
(e) vplyv na osobné údaje používateľov, 
ak sa ich to týka.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné definovať pojem „vážny vplyv“ s cieľom lepšie vymedziť incidenty, ktoré je 
potrebné oznámiť. Tento zoznam nie je konečný a mali by sa zohľadniť ostatné kritériá podľa 
osobitnosti incidentu.

Pozmeňujúci návrh 205
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komerční výrobcovia softvéru nie sú 
chránení ustanoveniami o „zbavení 
zodpovednosti“, ak je možné preukázať, 
že ich výrobky nie sú náležite navrhnuté 
tak, aby dokázali zvládnuť predvídateľné 
bezpečnostné riziká.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Dotknutý orgán dohľadu môže na 
základe konzultácie s poskytovateľom 
dôveryhodných služieb informovať aj 
verejnosť alebo požiadať o to 
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poskytovateľa dôveryhodných služieb. 
Oznámenie a uverejnenie sa zvyčajne 
vykonajú bez odkladu; poskytovateľ 
dôveryhodných služieb však môže 
požiadať o odklad, aby sa mohli napraviť 
nedostatky. Ak orgán dohľadu umožní 
takýto odklad, nemal by trvať dlhšie ako 
45 dní a zodpovedný subjekt súhlasí s tým, 
že všetky závislé strany bez ohľadu na to, 
v ktorej časti sveta sa nachádzajú, 
odškodní za straty priamo vyplývajúce z 
odkladu oznámenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán môže informovať 
verejnosť alebo žiadať, aby tak urobila 
verejná správa a účastníci trhu, ak usúdi, že 
zverejnenie incidentu je vo verejnom 
záujme. Príslušný orgán raz ročne 
predkladá sieti spolupráce súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

4. Príslušný orgán môže informovať 
verejnosť alebo žiadať, aby tak urobila 
verejná správa a účastníci trhu, ak usúdi, že 
zverejnenie incidentu je vo verejnom 
záujme. Príslušný orgán raz ročne 
predkladá sieti spolupráce súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom. 
V prípade oznámenia incidentov sieti 
spolupráce podľa článku 8, ostatné 
príslušné vnútroštátne orgány uverejnia 
získané informácie o rizikách alebo 
incidentoch iba potom, ako boli tieto 
schválené oznamujúcim príslušným 
vnútroštátnym orgánom. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán môže informovať 
verejnosť alebo žiadať, aby tak urobila 
verejná správa a účastníci trhu, ak usúdi, že 
zverejnenie incidentu je vo verejnom 
záujme. Príslušný orgán raz ročne 
predkladá sieti spolupráce súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

4. Príslušný orgán môže informovať 
verejnosť alebo žiadať, aby tak urobila 
verejná správa a účastníci trhu, ak usúdi, že 
zverejnenie incidentu je vo verejnom 
záujme. Príslušný orgán raz ročne 
predkladá sieti spolupráce súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom. Výročná 
správa by mala obsahovať minimálne 
počet vydaných záznamov a ich rozdelenie 
podľa typu. Sprístupní sa verejnosti 
v kompatibilnom formáte, aby ju mohol 
uverejniť akýkoľvek otvorený dátový 
portál, ktorý ju chce uverejniť.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 209
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán môže informovať 
verejnosť alebo žiadať, aby tak urobila 
verejná správa a účastníci trhu, ak usúdi, 
že zverejnenie incidentu je vo verejnom 
záujme. Príslušný orgán raz ročne 
predkladá sieti spolupráce súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

4. Po konzultácii oboznámeného 
príslušného orgánu a dotknutého 
účastníka trhu, jednotné kontaktné miesto 
môže informovať verejnosť o jednotlivých 
incidentoch, ak je potrebná 
informovanosť verejnosti na zabránenie 
incidentu alebo na riešenie 
pretrvávajúceho incidentu alebo ak 
účastník trhu, ktorého sa incident týka, 
odmieta riešiť vážnu štrukturálnu 
zraniteľnosť, ktorá bezodkladne súvisí 
s incidentom. Oboznámený príslušný 
orgán pred zverejnením zaistí, aby mal 
účastník trhu možnosť byť vypočutý. 
Jednotné kontaktné miesto raz ročne 
predkladá sieti spolupráce súhrnnú správu 
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o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 61 a jeho cieľom je zaistiť posilnenie práva 
účastníkov trhu na vypočutie pred zverejnením jednotlivých incidentov. Okrem toho 
umožňuje, aby jednotné kontaktné miesto overilo a doplnilo informácie pred zverejnením.

Pozmeňujúci návrh 210
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Príslušný orgán zabezpečí, aby 
informácie, ktoré mu boli poskytnuté 
v rámci povinností oznámenia incidentu, 
boli vždy anonymné, keď sú takéto 
informácie posunuté tretej strane.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je základné opatrenie na budovanie dôvery a podporu výmeny informácií. Vnútroštátne 
orgány a účastníci trhu by bez týchto záruk nepodávali oznámenia o incidentoch ,ani by si 
nevymieňali informácie.

Pozmeňujúci návrh 211
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty poskytnú Komisii a sieti 
spolupráce každý rok zoznam tých 
subjektov verejnej správy a účastníkov, 
ktorí neuvádzajú incidenty presne. Tento 
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zoznam sa môže zverejniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Príslušné orgány alebo jednotné 
kontaktné miesta definujú plán, v ktorom 
sa jasne vymedzuje zámer oznámenia 
incidentu, ako budú oznámené informácie 
použité a formáty a postupy, ktoré sa 
vyžadujú na vykonávanie ustanovení 
z odseku 2, najmä pokiaľ ide dôvernosť 
a anonymitu informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Informácia o incidente môže byť extrémne citlivá, najmä preto, že nepriateľský hráč môže 
zmeniť správanie alebo zakryť stopy. Oznámenie incidentu môže takisto spôsobiť ujmu na 
mene, ak sa príslušná informácia zverejní. Preto by postup oznámenia a jeho obsah mali byť 
spojené s jediným použitím získaných informácií, a to s cieľom podporiť včasné a úplné 
oznámenie a je nevyhnutné, aby sa zriadili primerané bezpečnostné kontroly vrátane 
anonymizácie.

Pozmeňujúci návrh 213
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
uplatňovať tento článok alebo článok 15 
v prípade verejnej správy mutatis 
mutandis.
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Or. en

Odôvodnenie

Informácia o incidente môže byť extrémne citlivá, najmä preto, že nepriateľský hráč môže 
zmeniť správanie alebo zakryť stopy. Oznamovanie incidentov môže takisto spôsobiť škodu na 
mene, ak sa informácia o nich zverejní. Preto by postup oznamovania a jeho obsah mali byť 
spojené s jediným použitím získaných informácií, a to s cieľom podporiť včasné a úplné 
oznamovanie a je nevyhnutné, aby sa zriadili primerané bezpečnostné kontroly vrátane 
anonymizácie.

Pozmeňujúci návrh 214
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zaistia, aby mali 
príslušné orgány právomoc vyhodnotiť 
presnosť dôkazov a oznámení verejnej 
správy alebo účastníkov trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) aby sa podrobili bezpečnostnému
auditu, ktorý vykoná kvalifikovaný 
nezávislý orgán alebo vnútroštátny orgán, a 
sprístupnili jeho výsledky príslušnému 
orgánu.

(b) aby poskytli dôkazy účinného 
uplatňovania bezpečnostnej politiky, ako 
výsledky bezpečnostného auditu, ktorý 
vykoná kvalifikovaný nezávislý orgán 
alebo vnútroštátny orgán, a sprístupnili 
dôkazy príslušnému orgánu alebo 
jednotnému kontaktnému miestu.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 66 a jeho zámerom je zostavenie diferencovaných 
požiadaviek auditu berúc do úvahy osobitnosti účastníka trhu.

Pozmeňujúci návrh 216
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) Členské štáty sú nabádané, aby znížili 
počet a intenzitu auditov účastníka trhu 
alebo verejnej správy ak jeho/jej 
bezpečnostný audit vykazuje dobré 
výsledky konzistentným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
príslušný orgán podrobil ročnému 
bezpečnostnému auditu. Výsledky týchto 
auditov sa zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na základe výnimky z písmena b) 
odseku 2 tohto článku, členské štáty môžu 
rozhodnúť, že príslušné orgány alebo 
jednotné kontaktné miesta, ak je to 
vhodné, musia uplatniť iný postup 
u určitých účastníkov trhu, na základe ich 
úrovne kritického stavu určeného v súlade 
s článkom 13a. V prípade, že členské štáty 
tak rozhodnú:
(a) príslušné orgány alebo jednotné 
kontaktné miesta, ak je to vhodné, majú 
právomoc predložiť dostatočne špecifickú 
žiadosť účastníkom trhu o poskytnutie 
dôkazu účinného vykonávania 
bezpečnostnej politiky, ako napríklad 
výsledky bezpečnostného auditu vykonané 
kvalifikovaným interným audítorom a o 
zverejnenie dôkazov príslušnému orgánu 
alebo jednotnému kontaktnému miestu; 
(b) ak je to potrebné, po podaní žiadosti 
uvedenej v bode a) účastníkom trhu, 
príslušný orgán alebo jednotné kontaktné 
miesto môže požiadať o dodatočný dôkaz 
alebo vykonanie ďalšieho auditu 
kvalifikovaným nezávislým orgánom 
alebo vnútroštátnym orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušné orgány informujú orgány
presadzovania práva o podozrení na 
závažné incidenty trestnej povahy.

4. Príslušné orgány a jednotné kontaktné 
miesta informujú dotknutých účastníkov 
trhu o možnosti oznámenia incidentov 
s podozrením na závažnú trestnú povahu
orgánom presadzovania práva.



AM\1004135SK.doc 63/69 PE519.685v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 69. Dotknutý účastník by si mal zachovať možnosť 
rozhodnúť sa, či vzniesť obvinenie voči incidentom s podozrením na závažnú trestnú povahu. 
Podľa zásady právnosti, iné orgány ako orgány presadzovania práva nemôžu byť viazané 
touto zásadou a automaticky podávajú oznámenie o podozrení z trestného činu.

Pozmeňujúci návrh 220
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány úzko spolupracujú s 
orgánmi na ochranu osobných údajov 
pri riešení incidentov, ktoré majú za 
následok porušenie ochrany osobných 
údajov.

5. Príslušné orgány a jednotné kontaktné 
miesta úzko spolupracujú s orgánmi na 
ochranu údajov pri riešení incidentov, 
ktoré majú za následok porušenie ochrany 
osobných údajov. Jednotné kontaktné 
miesta a orgány pre ochranu údajov 
zostavia v spolupráci s ENISA 
mechanizmus na výmenu informácií 
a jednotný vzor na oznámenia podľa 
článku 14 ods. 2 tejto smernice a smernice 
Európskeho parlamentu a rady 95/46/ES1.
_________________
1 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány úzko spolupracujú s 
orgánmi na ochranu osobných údajov 
pri riešení incidentov, ktoré majú za 
následok porušenie ochrany osobných 
údajov.

5. Príslušné orgány a jednotné kontaktné 
miesta úzko spolupracujú s orgánmi na 
ochranu údajov pri riešení incidentov, 
ktoré majú za následok porušenie ochrany 
osobných údajov. Jednotné kontaktné 
miesta a orgány na ochranu údajov 
spolupracujú v rámci ENISA na vytvorení 
mechanizmu výmeny informácií 
a jednotného vzoru pre oznámenia podľa 
článku 14 ods. 2 tejto smernice 
a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (xxx) o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov inštitúciami 
Spoločenstva a voľnom pohybe týchto 
údajov. 

Or. el

Pozmeňujúci návrh 222
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V prípade verejnej správy sa môžu 
členské štáty rozhodnúť uplatňovať 
článok 14 alebo tento článok mutatis 
mutandis.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom zabezpečiť zosúladené 
vykonávanie článku 14 ods. 1 členské štáty 
podporujú používanie noriem a/alebo 
špecifikácií, ktoré sú príslušné pre 
bezpečnosť sietí a informácií.

1. S cieľom zabezpečiť zosúladené 
vykonávanie článku 14 ods. 1 členské štáty 
podporujú používanie medzinárodných 
alebo európskych noriem a/alebo 
špecifikácií, ktoré sú príslušné pre 
bezpečnosť sietí a informácií. Účastníci 
trhu môžu použiť dodatočné opatrenia na 
dosiahnutie vyššej úrovne bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom zabezpečiť zosúladené 
vykonávanie článku 14 ods. 1 členské štáty 
podporujú používanie noriem a/alebo 
špecifikácií, ktoré sú príslušné pre 
bezpečnosť sietí a informácií.

1. S cieľom zabezpečiť zosúladené 
vykonávanie článku 14 ods. 1 členské štáty 
podporujú používanie otvorených noriem 
a/alebo špecifikácií, ktoré sú príslušné pre 
bezpečnosť sietí a informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zaistia, aby pokuty 
uvedené v odseku 1 tohto článku boli 
udelené, iba ak účastník trhu nesplnil 
svoje povinnosti stanovené v kapitole IV, 
a to zámerne alebo ako výsledok hrubej 
nedbalosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza PN 73 a je zjednodušenou formuláciou pôvodného 
pozmeňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci návrh 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Dodávatelia poškodených 
počítačových programov alebo hardvéru 
alebo služieb, ktoré priamo súvisia 
s incidentom v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií sú uznaní príslušnými orgánmi 
za zodpovedných. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 227
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 9 ods. 
2, článku 10 ods. 5 a článku 14 ods. 5. 
Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje na rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 10 ods. 
5 na obdobie piatich rokov od dátumu 
transpozície uvedenej v článku 21.
Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje na rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
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koncom každého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca berie späť PN 47 a nahrádza ho vypustením pozmeňujúceho návrhu k článku 9 
ods. 2. Takisto berie späť PN 51 a chcel by ponechať tento delegovaný akt v článku 10 ods. 5, 
vzhľadom na to, že kritéria na iniciáciu včasných varovaní v článku 10 ods. 1 potrebujú 
ďalšiu špecifikáciu prostredníctvom delegovaných aktov za účelom technickej neutrality 
a skúmania podmienok, ktoré sú špecifické pre sektor, atď. S cieľom zohľadniť tieto zmeny 
v delegovaných aktoch, tento pozmeňujúci návrh takisto nahrádza PN 74.

Pozmeňujúci návrh 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Multiplatformové služby pre 
odosielanie správ.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 229
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Zrkadlové servery.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Andreas Schwab

Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – zarážka 1 a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) námorná doprava,
(i) námorní dopravcovia (spoločnosti 
poskytujúce vnútrozemskú, námornú a 
pobrežnú osobnú vodnú dopravu a 
spoločnosti poskytujúce vnútrozemskú, 
námornú a pobrežnú nákladnú vodnú 
dopravu),
(ii) prístavy,
(iii) prevádzkovatelia kontroly riadenia 
dopravy,
(iv) pomocné logistické služby:
– uskladňovanie a skladovanie,
– manipulácia s nákladom a,
– ďalšie podporné činnosti v doprave.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza NS 97 a má za cieľ začlenenie vnútrozemskej námornej 
dopravy.

Pozmeňujúci návrh 231
Andreas Schwab

Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. vodohospodárske služby 

Or. en

Odôvodnenie

Vodohospodárske služby ako definované v článku 2 bode 38 smernice 2000/60/ES, konkrétne 
hlavné lokality vodohospodárskych služieb, sú prevádzkované do veľkej miery 
prostredníctvom informačných systémov vrátane služieb súvisiacich so zložením vody určenej 
na ľudskú spotrebu. Navyše, v prípade niektorých významných lokalít, zlyhanie informačných 
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systémov by mohlo mať za následok riziko zvýšenia úrovne pozemnej vody s možnými 
kritickými následkami ako napríklad prelomenie hrádze. Preto by mali byť vodohospodárske 
služby zahrnuté do prílohy II.

Pozmeňujúci návrh 232
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Príloha 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. sektor zdravotníctva: zdravotnícke 
zariadenia (vrátane nemocníc a 
súkromných kliník) a iné subjekty 
poskytujúce zdravotnú starostlivosť.

5. sektor zdravotníctva: zdravotnícke 
zariadenia (vrátane nemocníc a 
súkromných kliník) a iné subjekty 
poskytujúce zdravotnú starostlivosť, okrem 
súkromných zdravotných ordinácií 
a lekární s ročným obratom nižším ako 
2 milióny EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé nezávislé zdravotné ordinácie a lekárne majú nižší ročný obrat ako 2 milióny EUR. 
Následne, je vysoko nepravdepodobné, aby incidenty týkajúce sa takýchto podnikov mali 
dostatočne ďalekosiahly vplyv na spoločnosť v porovnaní s tými, ktoré sa týkajú väčších 
podnikov. Zavedenie ustanovení smernice na takého podniky by nebolo primerané a malo by 
opačný vplyv na ich schopnosť poskytovať kvalitné služby v oblasti zdravotníctva.


