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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vo februári 2013 Európska komisia na požiadanie Európskeho parlamentu v jeho iniciatívnej 
správe o Digitálnej agende pre Európu predložila návrh smernice o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii spolu s prvou stratégiou 
EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Keďže na základe analýzy dostupných údajov možno 
odhadnúť, že incidenty škodlivej povahy súvisiace s IKT môžu ročne len MSP spôsobovať 
priame škody vo výške viac ako 560 miliónov eur a že všetky typy incidentov (vrátane 
predchádzajúcich environmentálnych alebo fyzických udalostí, ako sú prírodné katastrofy) 
môžu spôsobovať priame škody vo výške viac ako 2,3 miliardy eur, spravodajkyňa návrh 
s radosťou víta.

Čo sa týka jeho štruktúry, spravodajkyňa súhlasí s mnohými z navrhovaných opatrení, ako 
napríklad s rozšírením ustanovení o oznamovaní bezpečnostných incidentov, ktoré je 
v súčasnosti v zmysle článku 13a rámcovej smernice z roku 2009 obmedzené na 
poskytovateľov telekomunikačných služieb, o ďalšie sektory kritických infraštruktúr. Preto 
návrhy ako napríklad požiadavka, že všetky členské štáty musia mať k dispozícii riadne 
fungujúce tímy reakcie na núdzové počítačové situácie a ustanoviť príslušný orgán, ktorý 
bude súčasťou bezpečnej celoeurópskej siete na elektronickú výmenu údajov, ktorá umožní 
bezpečné poskytovanie a výmenu informácií súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou, sú 
prijaté pozitívne a majú potenciál výrazne prispieť k cieľu navrhovanej smernice, ktorým je 
zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii.

Vaša spravodajkyňa sa však domnieva, že existuje priestor na zlepšenie návrhu, a to 
uplatnením dvoch hľadísk: efektívnosti a dôvery.

Prvá zásada – efektívnosť 

Pokiaľ ide o povinnosť členských štátov ustanoviť príslušný orgán zodpovedný za 
monitorovanie uplatňovania smernice pre všetky sektory uvedené v prílohe II návrhu, 
spravodajkyňa sa domnieva, že každý členský štát musí mať nielen slobodu vybrať si model 
riadenia kybernetickej bezpečnosti, ktorý považuje za vhodný, ale tiež že je nutné vyhnúť sa 
zdvojeniu inštitucionálnych štruktúr, ktoré by mohlo viesť ku konfliktom kompetencií 
a k narúšaniu komunikácie. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že do existujúcich 
vnútroštátnych štruktúr, ktoré už efektívne fungujú a zodpovedajú potrebám a ústavným 
požiadavkám členských štátov, by sa nemalo zasahovať.  Zastáva však názor, že aby bola 
zaručená efektívna výmena informácií na úrovni Únie, oznamovanie hrozieb v rámci 
včasného varovania a účasť v sieťach spolupráce, každý členský štát musí zriadiť jednotné 
kontaktné miesto.

V tom istom duchu maximalizovania efektívnosti predloženej smernice sa spravodajkyňa 
domnieva, že navrhované opatrenia o vytvorení vnútroštátneho Tímu reakcie na núdzové 
počítačové situácie (CERT) sa nemusia ukázať ako celkom primeraná požiadavka, pretože 
neberie ohľad na rozličné povahy a zloženia už existujúcich tímov CERT. Väčšina členských 
štátov má viac než jeden CERT a okrem toho tieto tímy riešia rôzne druhy incidentov.  
Množstvo a kvalita ich činností sa taktiež líši v závislosti od toho, či fungujú pod 
akademickými alebo výskumnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy alebo v rámci 
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súkromného sektora. Súčasný návrh by navyše narušil existujúce medzinárodné a európske 
siete spolupráce, do ktorých existujúce tímy CERT patria a ktoré sa osvedčili ako efektívne 
v koordinácii reakcie na incidenty na medzinárodnej aj európskej úrovni. Preto vaša 
spravodajkyňa zastáva názor, že namiesto odkazov na jeden tím CERT by sa smernica mala 
vzťahovať na tímy CERT, ktoré poskytujú služby sektorom uvedeným v prílohe II, čím sa 
následne umožní napríklad to, aby jeden tím CERT poskytoval služby všetkým sektorom 
uvedeným v prílohe II alebo aby viacero tímov CERT poskytovalo služby tomu istému 
sektoru. Spravodajkyňa sa však domnievať, že členské štáty musia zaručiť plnú nepretržitú 
funkčnosť svojich tímov CERT a ich dostatočné vybavenie technickými, finančnými 
a ľudskými zdrojmi na riadnu prevádzku a účasť v medzinárodných sieťach spolupráce 
a sieťach spolupráce Únie.

Zásada efektívnosti ďalej vyžaduje zmeny rozsahu predloženej smernice. Aj keď 
spravodajkyňa súhlasí, že je potrebné rozšíriť rozsah oznamovacej povinnosti aj na sektory 
energetiky, dopravy, zdravotníctva a financií, návrh rozšíriť povinné opatrenia uvedené 
v kapitole IV na všetkých účastníkov trhu v „internetovom hospodárstve“ je neprimeraný 
a neuskutočniteľný. Neprimeraný preto, lebo plošné uloženie nových povinností pre otvorenú 
a nevymedzenú kategóriu, ako sú všetci „poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, 
ktoré umožňujú poskytovanie ďalších služieb informačnej spoločnosti“ je nielen 
nezrozumiteľné, ale ani riadne odôvodnené s ohľadom na potenciálnu škodu spôsobenú 
bezpečnostným incidentom a nesie v sebe potenciálne pridanie ďalšej vrstvy byrokracie do 
priemyselného sektora, a najmä pre MSP. Neuskutočniteľné preto, lebo vznikajú vážne 
pochybnosti, či príslušné orgány budú schopné spracovať všetky potenciálne oznámenia 
iniciatívnym spôsobom, ktorý podporí obojstranný dialóg s účastníkmi trhu s cieľom vyriešiť 
príslušnú bezpečnostnú hrozbu.

Pokiaľ ide o orgány verejnej správy, v smernici by sa mala vyvážiť potreba ďalšieho rozvoja 
služieb elektronickej verejnej správy s už existujúcimi záväzkami povinnej starostlivosti pre 
orgány verejnej správy, pokiaľ ide o riadenie a ochranu ich sietí a informačných systémov. 
Preto sa spravodajkyňa domnieva, že hoci by sa na orgány verejnej správy mali plne 
vzťahovať požiadavky na výmenu informácií stanovené v článku 14, nemali by podliehať 
povinnostiam podľa článku 15.

Druhá zásada – dôvera

Spravodajkyňa zastáva názor, že úspech smernice do veľkej miery závisí od jej schopnosti 
motivovať účastníkov trhu k účasti a vytvoriť tak dôveryhodné prostredie v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií, v ktorom budú účastníci v problémoch ochotní iniciatívne 
spolupracovať. Ak smernica nedosiahne tento cieľ, nebude úspešná. V tomto ohľade 
spravodajkyňa navrhuje zaručiť, aby zapojenie účastníkov trhu a oznamovanie incidentov 
z ich strany nebolo nepriaznivo ovplyvňované zbytočným uverejňovaním bezpečnostných 
incidentov, ktoré oznámili, ani ich braním na zodpovednosť za stratu informácií príslušnými 
orgánmi alebo jednotnými kontaktnými miestami. Okrem toho musí byť medzi účastníkmi 
trhu a príslušnými orgánmi otvorený obojstranný dialóg a zapojenie účastníkov trhu sa musí 
podporovať na všetkých fórach vrátane siete spolupráce.

Spravodajkyňa sa taktiež domnieva, že dôvera by mala byť pilierom účasti príslušných 
orgánov a jednotných kontaktných miest, najmä čo sa týka výmeny informácií. Aby to bolo 
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zaručené, v smernici by sa mali odrážať ustanovenia týkajúce sa požiadaviek dôvernosti 
a bezpečnosti siete.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Siete a informačné systémy a služby 
hrajú v spoločnosti základnú úlohu. Ich 
spoľahlivosť a bezpečnosť sú nevyhnutné 
pre ekonomické činnosti a sociálne 
zabezpečenie a najmä pre fungovanie 
vnútorného trhu.

(1) Siete a informačné systémy a služby 
hrajú v spoločnosti základnú úlohu. Ich 
spoľahlivosť a bezpečnosť sú nevyhnutné 
pre slobodu a celkovú bezpečnosť 
občanov EÚ aj pre ekonomické činnosti a 
sociálne zabezpečenie a najmä pre 
fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

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, frekvencia a vplyv
bezpečnostných incidentov sa zvyšuje a 
predstavuje významnú hrozbu pre 
fungovanie sietí a informačných systémov.
Tieto systémy sa taktiež môžu stať 
obeťami úmyselných škodlivých krokov, 
ktorých cieľom je poškodiť alebo prerušiť 
fungovanie týchto systémov. Takéto 
incidenty môžu ohroziť zdravie 
a bezpečnosť obyvateľstva, zabraňovať 
napredovaniu ekonomických činností, 
spôsobovať značné finančné straty, narúšať 
dôveru používateľa a investora a
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spôsobovať značné škody v hospodárstve 
Únie.

Odôvodnenie

Kybernetické útoky na kótované spoločnosti sú veľmi rozšírené a zahŕňajú krádež finančných 
aktív a duševného vlastníctva či narúšanie fungovania ich zákazníkov alebo obchodných 
partnerov a mohli by mať vplyv na vzťahy s akcionármi aj na rozhodovanie potenciálnych 
investorov.

Pozmeňujúci návrh 3

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
tradičných hraníc hrajú významnú úlohu 
pri uľahčení pohybu tovaru, služieb, 
myšlienok 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, ako aj na 
fungovanie vonkajších trhov nevyhnutná 
odolnosť a stabilita sietí a informačných 
systémov.

Odôvodnenie

Odolnosť a stabilita sieťových a informačných systémov vnútorného trhu je zásadne dôležitá 
aj pre vzťah so svetovými a regionálnymi trhmi napr. v severnej Amerike či Ázii a pod.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie by sa mal vytvoriť 
mechanizmus spolupráce, ktorý by umožnil 
výmenu informácií a koordinovanú 
činnosť, pokiaľ ide o zisťovanie a reakciu 
v súvislosti s bezpečnosťou sietí a 
informácií. Aby bol takýto mechanizmus 
účinný a týkal sa viacerých strán, členské 
štáty musia mať minimálne spôsobilosti a 
stratégiu, ktoré by na ich území zabezpečili 
vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
informácií. Minimálne bezpečnostné 
požiadavky by sa mali uplatňovať aj na
verejnú správu a prevádzkovateľov
kritickej informačnej infraštruktúry s 
cieľom podporovať kultúru riadenia rizika 
a zabezpečovať oznamovanie 
najzávažnejších incidentov.

(4) Na úrovni Únie by sa mal vytvoriť 
mechanizmus spolupráce, ktorý by umožnil 
výmenu informácií a koordinovanú 
činnosť, pokiaľ ide o prevenciu, zisťovanie 
a reakciu v súvislosti s bezpečnosťou sietí 
a informácií. Aby bol takýto mechanizmus 
účinný a týkal sa viacerých strán, členské 
štáty musia mať minimálne spôsobilosti a 
stratégiu, ktoré by na ich území zabezpečili 
vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
informácií. Minimálne bezpečnostné 
požiadavky by sa mali uplatňovať aj na
verejných a súkromných
prevádzkovateľov informačnej 
infraštruktúry a spoločnosti kótované na 
akciových trhoch s cieľom podporovať 
kultúru riadenia rizika a zabezpečovať 
oznamovanie najzávažnejších incidentov.
Právny rámec by mal vychádzať z potreby 
chrániť súkromie a integritu občanov. 
Varovná informačná sieť kritickej 
infraštruktúry (CIWIN) by sa mala 
rozšíriť aj na týchto konkrétnych 
prevádzkovateľov.

Odôvodnenie

Prípady porušenia bezpečnosti v kótovaných spoločnostiach by mohli mať reálny vplyv na 
výrobky spoločnosti, jej služby, vzťahy so zákazníkmi či dodávateľmi aj celkové konkurenčné 
podmienky, a preto by mohli mať významný vplyv na fungovanie vnútorného (a vonkajšieho) 
trhu. Preto by sa táto smernica mala vzťahovať aj na kótované spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Táto smernica by sa mala zamerať 
na kritickú infraštruktúru nevyhnutnú 
pre údržbu kľúčových hospodárskych 
a spoločenských činností v oblasti 
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energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúr finančného trhu 
a zdravotníctva.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Aby sa zaistilo, že vlády neprekročia 
ani nezneužijú svoje právomoci, má 
zásadný význam, aby informačné 
a bezpečnostné systémy verejných 
orgánov boli transparentné, legitímne, 
dobre vymedzené a prijímané 
transparentným spôsobom 
prostredníctvom demokratického procesu.

Pozmeňujúci návrh 7

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 účastníkov trhu na druhej 
strane znemožňuje, aby sa na úrovni Únie 
vytvoril spoločný a účinný mechanizmus 
spolupráce, a zároveň poškodzuje 
účinnosť medzinárodnej spolupráce 
a následne aj boja proti globálnym 
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výzvam v oblasti bezpečnosti a oslabuje 
vedúce medzinárodne postavenie Únie pri 
ochrane a presadzovaní slobodného, 
efektívneho a bezpečného internetu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Účinné reagovanie na výzvy, pokiaľ ide 
o bezpečnosť sietí a informačných 
systémov, si preto vyžaduje spoločný 
prístup na úrovni Únie, ktorý by pokryl 
spoločné požiadavky na budovanie 
minimálnych kapacít a plánovanie, výmenu 
informácií a koordináciu činností, a 
spoločné minimálne bezpečnostné 
požiadavky pre všetkých zainteresovaných 
účastníkov trhu a verejnú správu.

(7) Účinné reagovanie na výzvy, pokiaľ ide 
o bezpečnosť sietí a informačných 
systémov, si preto vyžaduje spoločný 
prístup na úrovni Únie, ktorý by pokryl 
spoločné požiadavky na budovanie 
minimálnych kapacít a plánovanie, rozvoj 
dostatočných zručností v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, výmenu 
informácií a koordináciu činností, a 
spoločné minimálne bezpečnostné 
požiadavky. Minimálne spoločné normy 
by sa mali uplatňovať v súlade 
s príslušnými odporúčaniami 
koordinačných skupín pre kybernetickú 
bezpečnosť (CSGC).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom dosiahnuť a udržiavať 
spoločnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
informačných systémov by mal mať každý 
členský štát vnútroštátnu stratégiu 
pre bezpečnosť sietí a informácií, v ktorej 
by boli vymedzené strategické ciele a 
konkrétne opatrenia, ktoré sa majú v rámci 
tejto politiky vykonať. Na vnútroštátnej 

(9) S cieľom dosiahnuť a udržiavať 
spoločnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
informačných systémov by mal mať každý 
členský štát vnútroštátnu stratégiu 
pre bezpečnosť sietí a informácií, v ktorej 
by boli vymedzené strategické ciele a 
konkrétne opatrenia, ktoré sa majú v rámci 
tejto politiky vykonať. Na vnútroštátnej 
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úrovni je treba vytvoriť plány spolupráce v 
oblasti bezpečnosti sietí a informácií, ktoré 
by boli v súlade so základnými 
požiadavkami, s cieľom dosiahnuť úroveň 
možností reakcie, ktoré v prípade 
incidentov umožnia účinnú a efektívnu 
spoluprácu ako na vnútroštátnej úrovni, tak 
aj na úrovni Únie.

úrovni treba na základe minimálnych 
požiadaviek uvedených v tejto smernici
vytvoriť plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií, ktoré by boli 
v súlade so základnými požiadavkami, s 
cieľom dosiahnuť úroveň možností reakcie, 
ktoré v prípade incidentov umožnia účinnú 
a efektívnu spoluprácu ako na vnútroštátnej 
úrovni, tak aj na úrovni Únie. Každý 
členský štát by preto mal byť povinný 
dodržiavať spoločné normy v oblasti 
formátu dát a spoločne využívať 
a posudzovať možnosti vzájomnej výmeny 
dát. Pri príprave vnútroštátnych stratégií 
pre bezpečnosť sietí a informácií 
vychádzajúcich zo spoločných 
minimálnych vzorov stratégie pre 
bezpečnosť sietí a informácií môžu 
členské štáty požiadať o pomoc Európsku 
agentúru pre bezpečnosť sietí 
a informácií (ENISA). 

Odôvodnenie

Agentúru ENISA už relevantné zainteresované subjekty uznávajú ako veľmi kompetentné 
centrum excelentnosti a spoľahlivý nástroj na presadzovanie kybernetickej bezpečnosti v EÚ. 
EÚ by preto nemala zdvojovať úsilie a štruktúry, mala by stavať na know-how agentúry 
ENISA a vyžadovať od nej, aby ponúkala poradenské služby tým členským štátom, ktoré 
nemajú inštitúcie a odborné znalosti v oblasti bezpečnosti sietí a informácií a požiadajú 
o takúto podporu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom umožniť účinné
vykonávanie ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice by sa mal v každom 
členskom štáte zriadiť alebo určiť orgán, 
ktorý bude zodpovedný za koordináciu 
otázok v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií a ktorý bude pôsobiť ako 
ústredný bod pre cezhraničnú spoluprácu 

(10) S cieľom umožniť účinné 
vykonávanie ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice by sa mal v každom 
členskom štáte zriadiť alebo určiť orgán, 
ktorý bude zodpovedný za koordináciu 
otázok v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií a ktorý bude pôsobiť ako
jednotný ústredný bod pre vnútornú 
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na úrovni Únie. Tieto orgány by mali 
dostať primerané technické, finančné a 
ľudské zdroje, aby mohli efektívnym a 
účinným spôsobom vykonávať úlohy, ktoré 
im budú pridelené, a tak dosahovať ciele 
tejto smernice.

koordináciu aj cezhraničnú spoluprácu na 
úrovni Únie. Tieto jednotné kontaktné 
miesta by sa mali určiť bez toho, aby to 
malo vplyv na možnosť každého 
členského štátu určiť viac než jeden 
príslušný vnútroštátny orgán poverený 
bezpečnosťou sietí a informácií, a to 
podľa príslušných ústavných, 
jurisdikčných či administratívnych 
požiadaviek, pričom by sa im však mala 
priznať koordinačná úloha na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ. 
Tieto orgány by mali dostať primerané 
technické, finančné a ľudské zdroje, aby 
mohli trvalým, efektívnym a účinným 
spôsobom vykonávať úlohy, ktoré im budú 
pridelené, a tak dosahovať ciele tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Vzhľadom na rozdiely medzi 
vnútroštátnymi štruktúrami riadenia 
a s cieľom chrániť už existujúce 
odvetvové dohody 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 ustanovil 
iba jedno národné jednotné kontaktné 
miesto zodpovedné za cezhraničnú 
spoluprácu na úrovni Únie. Ak sa to 
vyžaduje na základe ústavy alebo iných 
úprav, členský štát by mal mať možnosť 
ustanoviť iba jeden orgán, aby vykonával 
úlohy príslušného orgánu a jednotného 
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kontaktného miesta.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Všetky členské štáty by mali mať 
primerané vybavenie, pokiaľ ide o 
technické a organizačné kapacity, aby 
mohli predchádzať incidentom a rizikám v 
oblasti sietí a informačných systémov, 
odhaľovať ich, reagovať na ne a 
zmierňovať ich. Preto by sa mali vo 
všetkých členských štátoch založiť dobre 
fungujúce tímy reakcie na núdzové 
počítačové situácie, ktoré budú dodržiavať 
základné požiadavky, aby sa zaručili 
účinné a zlučiteľné kapacity na riešenie 
incidentov a rizík a aby sa na úrovni Únie 
zabezpečila efektívna spolupráca.

(11) Všetky členské štáty a účastníci trhu
by mali mať primerané vybavenie, pokiaľ 
ide o technické a organizačné kapacity, aby 
mohli kedykoľvek predchádzať incidentom 
a rizikám v oblasti sietí a informačných 
systémov, odhaľovať ich, reagovať na ne a 
zmierňovať ich. Bezpečnostné systémy 
orgánov verejnej správy musia byť 
bezpečné a musia podliehať 
demokratickej kontrole a overovaniu. 
Bežne požadované vybavenie a kapacity 
by mali spĺňať bežne dohodnuté technické 
normy aj štandardné postupy prevádzky. 
Preto by sa mali vo všetkých členských 
štátoch založiť dobre fungujúce tímy 
reakcie na núdzové počítačové situácie
(CERT), ktoré budú dodržiavať základné 
požiadavky, aby sa zaručili účinné a 
zlučiteľné kapacity na riešenie incidentov a 
rizík a aby sa na úrovni Únie zabezpečila 
efektívna spolupráca. Tieto tímy by mali 
mať možnosť interakcie na základe 
spoločných technických noriem 
a štandardných postupov prevádzky. 
Vzhľadom na rozličné charakteristiky 
existujúcich tímov reakcie na núdzové 
počítačové situácie, ktoré reagujú na 
potreby rozličných subjektov a aktérov, by 
členské štáty mali zaručiť, aby každému 
z odvetví uvedenému v prílohe II 
poskytoval služby aspoň jeden CERT. 
Pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu 
tímov CERT, členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby tímy CERT mali 
dostatočné prostriedky na využívanie už 
vytvorených existujúcich medzinárodných 
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a európskych sietí spolupráce. 

Odôvodnenie

Je nutné zaistiť interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na základe značného pokroku, ktorý 
sa dosiahol v rámci Európskeho fóra 
členských štátov (ďalej len „EFMS“) pri 
podpore diskusií o osvedčených postupoch 
a ich výmen, vrátane vytvorenia zásad pre 
spoluprácu v európskej kybernetickej kríze, 
členské štáty a Komisia by mali vytvoriť 
sieť, ktorá by im umožnila stálu 
komunikáciu a podporila ich vzájomnú 
spoluprácu. Tento bezpečný a účinný 
mechanizmus spolupráce by mal umožniť 
štruktúrovanú a koordinovanú výmenu 
informácií, ako aj zisťovanie a reakciu na 
úrovni Únie.

(12) Na základe značného pokroku, ktorý 
sa dosiahol v rámci Európskeho fóra 
členských štátov (ďalej len „EFMS“) pri 
podpore diskusií o osvedčených postupoch 
a ich výmen, vrátane vytvorenia zásad pre 
spoluprácu v európskej kybernetickej kríze, 
členské štáty a Komisia by mali vytvoriť 
sieť, ktorá by im umožnila stálu 
komunikáciu a podporila ich vzájomnú 
spoluprácu. Tento bezpečný a účinný 
mechanizmus spolupráce so zaistenou 
účasťou účastníkov trhu by mal umožniť 
štruktúrovanú a koordinovanú výmenu 
informácií, ako aj zisťovanie a reakciu na 
úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Európska agentúra pre bezpečnosť 
sietí a informácií (ďalej len „ENISA“) by 
mala pomáhať členským štátom a Komisii 
tým, že poskytne svoje odborné znalosti a 
poradenstvo a bude uľahčovať výmenu 
osvedčených postupov. Predovšetkým pri 
uplatňovaní tejto smernice by sa Komisia
mala radiť s agentúrou ENISA. V záujme 

(13) Európska agentúra pre bezpečnosť 
sietí a informácií (ďalej len „ENISA“) by 
mala pomáhať členským štátom a Komisii 
tým, že poskytne svoje odborné znalosti a 
poradenstvo a bude uľahčovať výmenu 
osvedčených postupov. Predovšetkým pri 
uplatňovaní tejto smernice by sa Komisia
a členské štáty mali radiť s agentúrou 
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zabezpečenia účinného a včasného 
informovania členských štátov a Komisie 
by malo v rámci siete spolupráce prebiehať 
včasné varovanie pred incidentmi a 
rizikami. S cieľom budovať kapacity a šíriť 
vedomosti medzi členskými štátmi by sieť 
spolupráce mala slúžiť aj ako nástroj na 
výmenu osvedčených postupov a pritom 
pomáhať svojim členom pri budovaní 
kapacít, riadiť organizovanie partnerských 
hodnotení a cvičení v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií.

ENISA. V záujme zabezpečenia účinného 
a včasného informovania členských štátov 
a Komisie by malo v rámci siete 
spolupráce prebiehať včasné varovanie 
pred incidentmi a rizikami. S cieľom 
budovať kapacity a šíriť vedomosti medzi 
členskými štátmi by sieť spolupráce mala 
slúžiť aj ako nástroj na výmenu 
osvedčených postupov a pritom pomáhať 
svojim členom pri budovaní kapacít, riadiť 
organizovanie partnerských hodnotení a 
cvičení v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 15

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) Pod dohľadom agentúry ENISA by 
sa mal 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.
Aby sieť spolupráce mohla účinne plniť 
svoje poslanie, Komisia by mala vytvoriť 
pre sieť rozpočtový riadok.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V náležitých prípadoch možno 
vyzvať aj účastníkov trhu, aby sa 
zúčastnili na činnostiach siete spolupráce. 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Keďže väčšinu sietí a informačných 
systémov prevádzkujú súkromní operátori, 
je nevyhnutná spolupráca medzi verejným 
a súkromným sektorom. Účastníci trhu by
mali byť povzbudzovaní, aby sa s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií 
snažili aj o vytvorenie svojich vlastných 
neformálnych mechanizmov spolupráce.
Mali by spolupracovať aj s verejným 
sektorom a vymieňať si informácie a 
osvedčené postupy výmenou za 
prevádzkovú podporu v prípade 
incidentov.

(15) Keďže väčšinu sietí a informačných 
systémov prevádzkujú súkromní operátori, 
je nevyhnutná spolupráca medzi verejným 
a súkromným sektorom. Účastníci trhu by 
mali byť povzbudzovaní, aby sa s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií 
snažili aj o vytvorenie svojich vlastných 
neformálnych mechanizmov spolupráce.
Mali by spolupracovať aj s verejným 
sektorom a vymieňať si navzájom
informácie a osvedčené postupy, vrátane 
vzájomnej výmeny relevantných 
informácií a prevádzkovej podpory 
a strategicky analyzovaných informácií v 
prípade incidentov. V záujme účinnej 
podpory výmeny informácií a najlepších 
postupov má zásadný význam zaistiť, aby 
účastníci trhu, ktorí sa na týchto 
výmenách podieľajú, neboli z dôvodu
svojej spolupráce znevýhodnení. Sú 
potrebné primerané ochranné prvky na 
zaistenie toho, aby takáto spolupráca 
nevystavila tieto subjekty vyššiemu riziku 
v súvislosti s dodržiavaním predpisov ani 
novým povinnostiam vyplývajúcim okrem 
iného z právnej úpravy v oblasti 
hospodárskej súťaže, duševného 
vlastníctva, ochrany údajov alebo 
počítačovej trestnej činnosti, a aby ich 
nevystavila ani zvýšenému prevádzkovému 
alebo bezpečnostnému riziku.
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Pozmeňujúci návrh 18

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, jednotné kontaktné 
miesta by mali zriadiť spoločnú 
internetovú stránku v rámci celej Únie, na 
ktorej by uverejňovali informácie 
o incidentoch, rizikách a spôsoboch 
zmierňovania rizík, ktoré nemajú dôverný 
charakter, a na ktorej by sa prípadne 
poskytovalo poradenstvo v oblasti 
vhodných údržbových opatrení.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak sa informácie považujú v súlade s 
pravidlami Únie a vnútroštátnymi 
pravidlami o obchodnom tajomstve za 
dôverné, pri výkone činností a plnení 
cieľov stanovených v tejto smernici je 
dôvernosť týchto informácií zaručená.

(17) Politika v oblasti klasifikácie 
informácií uvedená v odôvodnení 14 by 
mala dodržiavať tzv. semaforový protokol 
o spoločnom využívaní informácií 
odporúčaný agentúrou ENISA. 
Akékoľvek vymieňané informácie musia 
byť klasifikované podľa stupňa svojej 
citlivosti určeného zdrojom informácií 
a v súlade s ním sa s nimi musí 
zaobchádzať. Ak sa informácie považujú v 
súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi 
pravidlami o obchodnom tajomstve za 
dôverné, pri výkone činností a plnení 
cieľov stanovených v tejto smernici je 
dôvernosť týchto informácií zaručená.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Najmä na základe vnútroštátnych 
skúseností v oblasti krízového riadenia a 
v spolupráci s agentúrou ENISA, Komisia 
a členské štáty by mali vypracovať plán 
spolupráce, pokiaľ ide o bezpečnosť sietí a 
informácií v Únii, v ktorom by boli 
vymedzené mechanizmy spolupráce v 
rámci boja proti rizikám a incidentom.
Tento plán by mal byť náležite zohľadnený 
v súvislosti so zasielaním včasného 
varovania v rámci siete spolupráce.

(18) Najmä na základe vnútroštátnych 
skúseností v oblasti krízového riadenia a v 
spolupráci s agentúrou ENISA, Komisia a 
členské štáty by mali vypracovať plán 
spolupráce, pokiaľ ide o bezpečnosť sietí a 
informácií v Únii, v ktorom by boli 
vymedzené mechanizmy spolupráce, 
najlepšie postupy a operačné vzorce
v rámci prevencie rizík a incidentov, ich 
odhaľovania, podávania správ o nich a
boja proti nim. Tento plán by mal byť 
náležite zohľadnený v súvislosti so 
zasielaním včasného varovania v rámci 
siete spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Zasielanie včasného varovania v rámci 
siete by sa malo vyžadovať len v prípade, 
ak rozsah a závažnosť predmetného 
incidentu alebo rizika sú alebo by sa mohli 
stať tak významné, že je potrebné 
informovanie alebo koordinácia reakcie na 
úrovni Únie. Včasné varovanie by malo 
byť preto obmedzené na skutočné alebo 
potenciálne incidenty alebo riziká, ktoré sa 
rýchlo rozširujú, presahujú možnosti 
reakcie na vnútroštátnej úrovni alebo 
ovplyvňujú viac než jeden členský štát. S 
cieľom umožniť riadne hodnotenie by sa 
všetky informácie, ktoré sú relevantné pre 
posúdenie rizika alebo incidentu, mali

(19) Zasielanie včasného varovania v rámci 
siete by sa malo vyžadovať len v prípade, 
ak rozsah a závažnosť predmetného 
incidentu alebo rizika sú alebo by sa mohli 
stať tak významné, že je potrebné 
informovanie alebo koordinácia reakcie na 
úrovni Únie. Včasné varovanie by malo 
byť preto obmedzené na incidenty alebo 
riziká, ktoré sa rýchlo rozširujú, presahujú 
možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni 
alebo ovplyvňujú viac než jeden členský 
štát. S cieľom umožniť riadne hodnotenie 
by sa všetky informácie, ktoré sú 
relevantné pre posúdenie rizika alebo 
incidentu, mali oznamovať sieti 
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oznamovať sieti spolupráce. spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Po prijatí včasného varovania a jeho 
posúdení by sa príslušné orgány mali v 
rámci plánu spolupráce, pokiaľ ide o 
bezpečnosť sietí a informácií v Únii, 
dohodnúť na koordinovanej reakcii.
Príslušné orgány, ako aj Komisia, by mali 
byť informované o opatreniach prijatých na 
vnútroštátnej úrovni v dôsledku 
koordinovanej reakcie.

(20) Po prijatí včasného varovania a jeho 
posúdení by sa jednotné kontaktné miesta
mali v rámci plánu spolupráce, pokiaľ ide 
o bezpečnosť sietí a informácií v Únii, 
dohodnúť na koordinovanej reakcii.
Jednotné kontaktné miesta, ENISA, ako aj 
Komisia, by mali byť informované 
o opatreniach prijatých na vnútroštátnej 
úrovni v dôsledku koordinovanej reakcie.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti sietí a informácií spočíva vo 
veľkej miere na verejnej správe a 
účastníkoch trhu. Kultúra riadenia rizika 
vrátane hodnotenia rizika a vykonávania 
bezpečnostných opatrení, ktoré sú 
primerané rizikám, by sa mala podporovať 
a rozvíjať prostredníctvom vhodných 
právnych požiadaviek a dobrovoľných 
priemyselných postupov. Vytvorenie 
rovnakých podmienok pre všetkých je tiež 
nevyhnutné na účinné fungovanie siete 
spolupráce v záujme zabezpečenia účinnej 
spolupráce všetkých členských štátov.

(22) Zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti sietí a informácií spočíva vo 
veľkej miere na verejnej správe a 
účastníkoch trhu. Kultúra riadenia rizika, 
úzkej spolupráce a dôvery vrátane 
hodnotenia rizika a vykonávania 
bezpečnostných opatrení, ktoré sú 
primerané rizikám, by sa mala podporovať 
a rozvíjať prostredníctvom vhodných 
právnych požiadaviek a dobrovoľných 
priemyselných postupov. Dôveryhodné
vytvorenie rovnakých podmienok 
pre všetkých je tiež nevyhnutné na účinné 
fungovanie siete spolupráce v záujme 
zabezpečenia účinnej spolupráce všetkých 
členských štátov.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tieto povinnosti by sa mali rozšíriť 
nad rámec sektora elektronických 
komunikácií k hlavným poskytovateľom
služieb informačnej spoločnosti, ako sú 
vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov, 
ako aj pravidiel služieb informačnej
spoločnosti, ktoré podporujú nadväzujúce 
služby informačnej spoločnosti alebo 
činnosti online, ako napríklad platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platobné portály, sociálne siete, 
vyhľadávače, služby cloud computing,
obchody s aplikáciami. Narušenie týchto 
služieb informačnej spoločnosti zabraňuje 
tomu, aby sa mohli poskytovať iné služby 
informačnej spoločnosti, ktoré sú na nich 
ako hlavných vstupoch závislé. Tvorcovia 
softvéru a výrobcovia hardvéru nie sú 
poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti, a preto sú vylúčení. Tieto 
povinnosti by sa mali rozšíriť aj na 
verejné správy a prevádzkovateľov 
kritickej infraštruktúry, ktorá vo veľkej 
miere závisí od informačných a 
komunikačných technológií a je 
nevyhnutná na udržanie dôležitých 
ekonomických alebo spoločenských 
funkcií, ako je elektrická energia a plyn, 
doprava, úverové inštitúcie, burzy 
cenných papierov a zdravotníctvo. 
Narušenie týchto sietí a informačných 
systémov by mohlo mať vplyv na vnútorný 
trh.

(24) Tieto povinnosti by sa mali rozšíriť 
nad rámec sektora elektronických 
komunikácií na prevádzkovateľov 
infraštruktúry, ktorá vo veľkej miere 
závisí od informačných a komunikačných 
technológií a je nevyhnutná na udržanie 
dôležitých ekonomických alebo 
spoločenských funkcií, ako je elektrická 
energia a plyn, doprava, úverové 
inštitúcie, infraštruktúry finančného trhu 
a zdravotníctvo. Narušenie týchto sietí a 
informačných systémov by mohlo mať 
vplyv na vnútorný trh. Aj keď povinnosti 
uvedené v tejto smernici sa netýkajú 
hlavných poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti, ako sú 
vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov, 
ako aj pravidiel služieb informačnej
spoločnosti27, ktoré podporujú nadväzujúce 
služby informačnej spoločnosti alebo 
činnosti online, ako napríklad platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platobné portály, sociálne siete, 
vyhľadávače, služby cloud computing
všeobecne alebo obchody s aplikáciami,
títo môžu dobrovoľne informovať 
príslušný orgán alebo jednotné kontaktné 
miesto o týchto sieťových bezpečnostných 
incidentoch, pri ktorých to považujú za 
vhodné, a príslušný orgán alebo jednotné 
kontaktné miesto by mali podľa možnosti 
predložiť účastníkom trhu, ktorí 
informovali o incidente, strategicky 
analyzované informácie, ktoré pomôžu 
prekonať bezpečnostnú hrozbu.
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__________________ __________________
27 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Technické a organizačné opatrenia, 
ktoré má prijímať verejná správa a 
účastníci trhu, by nemali vyžadovať, aby 
bol konkrétny produkt komerčnej 
informačnej a komunikačnej technológie 
navrhnutý, vyvinutý alebo vyrobený 
konkrétnym spôsobom.

(25) Technické a organizačné opatrenia, 
ktoré majú prijímať účastníci trhu, by si 
nemali vyžadovať, aby bol konkrétny 
produkt komerčnej informačnej a 
komunikačnej technológie navrhnutý, 
vyvinutý alebo vyrobený konkrétnym 
spôsobom. Na druhej strane by sa malo 
vyžadovať používanie medzinárodných 
noriem, ktoré sa týkajú kybernetickej 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 26

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 

(28) Príslušné orgány a jednotné 
kontaktné miesta by mali venovať náležitú 
pozornosť zachovaniu neformálnych 
a dôveryhodných kanálov na výmenu 
informácií medzi účastníkmi trhu 
a verejným a súkromným sektorom.
Predtým neznáme zraniteľné miesta alebo 
incidenty oznamované príslušným 
orgánom by sa mali oznamovať výrobcom 
výrobkov IKT a poskytovateľom služieb 
IKT, ktorých sa to týka. Pri uverejňovaní 
incidentov oznámených príslušným 
orgánom a jednotným kontaktným 
miestam by sa mala v primeranej miere 
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orgány mali venovať osobitnú pozornosť 
potrebe, aby sa pred zavedením
príslušných bezpečnostných opatrení 
zachovali informácie o zraniteľných 
miestach výrobku v prísnej tajnosti.

udržiavať rovnováha medzi záujmom 
verejnosti mať informácie o hrozbách a 
možnými rizikami poškodenia obchodu a 
dobrej povesti účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia. Aby sa zaistila dôvera 
a efektívnosť, incidenty sa uverejňujú len 
po konzultácii so subjektmi, ktoré incident 
nahlásili, a len vtedy, keď je to 
nevyhnutne potrebné na dosiahnutie 
cieľov tejto smernice. Pri vykonávaní 
povinnosti oznamovania by príslušné 
orgány a jednotné kontaktné miesta mali 
venovať osobitnú pozornosť potrebe, aby 
sa pred nasadením príslušných 
bezpečnostných opatrení zachovali 
informácie o zraniteľných miestach 
výrobku v prísnej tajnosti, pričom by sa 
však akékoľvek oznámenie nemalo 
zdržovať viac, než je nevyhnutné.
Jednotné kontaktné miesta by vo 
všeobecnosti nemali zverejňovať osobné 
údaje jednotlivcov zapojených do 
incidentov. Mali by osobné údaje 
uverejňovať iba vtedy, ak je ich 
uverejnenie potrebné a primerané 
vzhľadom na sledovaný cieľ.

Odôvodnenie

V prípade, že verejné orgány vedia o zraniteľných miestach niektorých výrobkov alebo služieb 
IKT, mali by ich oznámiť výrobcom a poskytovateľom služieb, aby im umožnili včas svoje 
výrobky a služby prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh 27

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, 

(29) Príslušné orgány a jednotné 
kontaktné miesta 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, zistiť počet, 
rozsah a rozmer incidentov, ako aj 
spoľahlivé a komplexné údaje o 
konkrétnych incidentoch, ktoré majú vplyv 
na fungovanie sietí a informačných 
systémov.

Pozmeňujúci návrh 28

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 alebo 
kybernetická vojna. 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, jednotnými 
kontaktnými miestami a orgánmi 
presadzovania práva, ako aj spolupráca 
s EC3 (Centrum Europolu pre 
kybernetickú trestnú činnosť) 
a agentúrou ENISA, 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.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V dôsledku incidentov sú v mnohých 
prípadoch ohrozené osobné údaje. V tejto 
súvislosti by mali príslušné orgány a 
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 
údajov28 . 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.

(31) V dôsledku incidentov sú v mnohých 
prípadoch ohrozené osobné údaje. Členské 
štáty a účastníci trhu by mali chrániť 
uchovávané, spracúvané a prenášané 
osobné údaje pred náhodným alebo 
protiprávnym zničením, náhodnou stratou 
alebo zmenou a pred nepovoleným alebo 
protiprávnym uchovávaním, prístupom 
k nim alebo ich sprístupnením, šírením 
alebo prístupom k nim; a mali by zaistiť 
uplatňovanie bezpečnostnej politiky
v oblasti spracúvania osobných údajov. 
V tejto súvislosti by mali príslušné orgány, 
jednotné kontaktné miesta a 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. Povinnosť 
oznamovať bezpečnostné incidenty by sa 
mala vykonávať spôsobom, ktorý 
minimalizuje administratívne zaťaženie 
v prípade, ak bezpečnostný incident 
predstavuje zároveň aj porušenie ochrany 
osobných údajov, ktoré sa musí 
oznamovať v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi. Európska agentúra 
pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) 
by mala pomôcť tým, že vytvorí 
mechanizmy na výmenu informácií 
a vypracuje vzorové formuláre, ktoré by
uľahčili oznamovanie incidentov, ktorými 
sa porušuje ochrana osobných údajov, 
a tým by sa zmiernilo administratívne 
zaťaženie podnikov a verejnej správy.

__________________
28 SEC(2012) 72 final

Odôvodnenie

Zosúladené so smernicou o ochrane údajov.
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Normalizácia bezpečnostných 
požiadaviek je proces riadený trhom. V 
záujme zabezpečenia zosúladeného 
uplatňovania bezpečnostných noriem by 
členské štáty mali podporovať plnenie 
špecifických noriem alebo súlad s nimi, 
aby sa na úrovni Únie zabezpečil vysoký 
stupeň bezpečnosti. V tejto súvislosti bude 
možno potrebné navrhnúť harmonizované 
normy, čo by sa malo uskutočniť v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o 
európskej normalizácii, ktorým sa menia a 
dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 
93/15/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady29 č. 1673/2006/ES.

(32) Normalizácia bezpečnostných 
požiadaviek je dobrovoľný proces riadený 
trhom, ktorý by mal umožniť účastníkom 
trhu použiť alternatívne prostriedky, 
ktorými dosiahnu aspoň podobné 
výsledky. V záujme zabezpečenia 
zosúladeného uplatňovania 
bezpečnostných noriem by členské štáty 
mali podporovať plnenie špecifických
interoperabilných noriem alebo súlad 
s nimi, aby sa na úrovni Únie zabezpečil 
vysoký stupeň bezpečnosti. V tejto 
súvislosti je nutné zvážiť uplatňovanie 
otvorených medzinárodných noriem 
v oblasti bezpečnosti sietí a informácií 
alebo prípravu takýchto nástrojov. Ako 
ďalší krok bude možno potrebné navrhnúť 
harmonizované normy, čo by sa malo 
uskutočniť v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej 
normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú 
smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady29 č. 1673/2006/ES. Navrhnutím 
účinných a efektívnych otvorených 
bezpečnostných noriem pre EÚ, ktoré by 
sa čo najviac vyhýbali technologickým 
preferenciám a ktoré by mali byť ľahko 
zvládnuteľné malými a strednými 
účastníkmi trhu, by sa mali poveriť 
predovšetkým ETSI, CEN a CENELEC. 
Medzinárodné normy, ktoré sa týkajú 
kybernetickej bezpečnosti, by sa mali 
starostlivo kontrolovať, aby sa zaistilo, že 
neboli ohrozené a že poskytujú dostatočnú 
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úroveň ochrany, čím sa zabezpečí, aby 
povinné dodržiavanie noriem v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti celkovú úroveň 
kybernetickej bezpečnosti Únie zvyšovalo 
a nie znižovalo.

__________________ __________________
29 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12. 29 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Komisia by mala robiť pravidelné 
preskúmanie tejto smernice, najmä s 
ohľadom na stanovenie potreby zmeny na 
základe meniacich sa technologických a
trhových podmienok.

(33) Komisia by mala po konzultáciách so 
všetkými zainteresovanými subjektmi 
vykonávať pravidelné preskúmanie tejto 
smernice, najmä s ohľadom na stanovenie 
potreby zmeny na základe meniacich sa
spoločenských, politických,
technologických a trhových podmienok.

Pozmeňujúci návrh 32

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 
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 

vypúšťa sa
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vyžaduje, aby oznamovali incidenty.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojich prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by
Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

(35) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojich prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie aj so 
všetkými zainteresovanými stranami, 
a najmä na expertnej úrovni. Komisia by 
mala zabezpečiť paralelné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Pozmeňujúci návrh 34

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 

(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 bezpečnosť 
sietí a informácií na úrovni Únie, a formáty 
a postupy, ktoré možno využiť na
oznamovanie významných incidentov.
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, 
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vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie30.

na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie30.

__________________ __________________
30 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13. 30 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci návrh 35

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
elektronickej verejnej správy 
(eGovernment), energetiky, dopravy a 
zdravotníctva.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Informácie, ktoré príslušný orgán 
považuje za dôverné podľa predpisov Únie 
a vnútroštátnych predpisov o obchodnom 
tajomstve, by mali byť vymieňané s 
Komisiou a inými príslušnými orgánmi len 
v prípade, ak je takáto výmena nevyhnutná 
v záujme uplatňovania ustanovení tejto 
smernice. Informácie, ktoré sú predmetom 
výmeny, by sa mali obmedziť na 
informácie relevantné a primerané účelu 
takejto výmeny.

(38) Informácie, ktoré príslušný orgán
alebo jednotné kontaktné miesto považuje 
za dôverné podľa predpisov Únie 
a vnútroštátnych predpisov o obchodnom 
tajomstve, by mali byť vymieňané 
s Komisiou, jej príslušnými agentúrami, 
jednotnými kontaktnými miestami a/alebo 
s inými príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi len v prípade, ak je takáto výmena 
nevyhnutná v záujme uplatňovania 
ustanovení tejto smernice. Informácie, 
ktoré sú predmetom výmeny, by sa mali 
obmedziť na informácie relevantné,
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potrebné a primerané účelu takejto 
výmeny, pričom je nutné dodržiavať 
vopred určené kritériá v oblasti dôvernosti 
a bezpečnosti a klasifikačné protokoly, 
ktorými sa riadi postup výmeny 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Pri výmene informácii o rizikách a 
incidentoch v rámci siete spolupráce a 
dodržiavaní požiadaviek oznamovať 
incidenty vnútroštátnym príslušným 
orgánom sa môže vyžadovať spracovanie 
osobných údajov. Takéto spracovanie 
osobných údajov je potrebné v záujme 
plnenia cieľov verejného záujmu, ktoré sú 
sledované v tejto smernici, a tým je v 
súlade s článkom 7 smernice 95/46/ES 
legitímne. Nepredstavuje v súvislosti s 
týmito legitímnymi cieľmi neprimeraný a 
neúnosný zásah, ktorý by narušil samotnú 
podstatu práva na ochranu osobných 
údajov, ktoré je zaručené v článku 8 Charty 
základných práv. Pri uplatňovaní tejto 
smernice by sa malo primerane uplatňovať
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 
prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie31.
V prípade spracúvania údajov inštitúciami 
a orgánmi Únie, takéto spracúvanie by na 
účely uplatňovania tejto smernice malo byť 
v súlade s nariadením 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.

(39) Pri výmene informácii o rizikách 
a incidentoch v rámci siete spolupráce 
a dodržiavaní požiadaviek oznamovať 
incidenty vnútroštátnym príslušným 
orgánom alebo jednotným kontaktným 
miestam sa môže vyžadovať spracovanie 
osobných údajov. Takéto spracovanie 
osobných údajov je potrebné v záujme 
plnenia cieľov verejného záujmu, ktoré sú 
sledované v tejto smernici, a tým je v 
súlade s článkom 7 smernice 95/46/ES 
legitímne. Nepredstavuje v súvislosti s 
týmito legitímnymi cieľmi neprimeraný a 
neúnosný zásah, ktorý by narušil samotnú 
podstatu práva na ochranu osobných 
údajov, ktoré je zaručené v článku 8 Charty 
základných práv. Pri uplatňovaní tejto 
smernice by sa malo primerane uplatňovať 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 
prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie31.
V prípade spracúvania údajov inštitúciami 
a orgánmi Únie, takéto spracúvanie by na 
účely uplatňovania tejto smernice malo byť 
v súlade s nariadením 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.
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__________________ __________________
31 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43. 31 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) V súlade so spoločným politickým 
vyhlásením členských štátov a Komisie 
z 28. septembra 2011 týkajúcim sa 
vysvetľujúcich dokumentov, sa členské 
štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch 
pripojiť k oznámeniam svojich 
transpozičných opatrení jeden alebo 
viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah 
medzi prvkami smernice 
a zodpovedajúcimi časťami 
vnútroštátnych transpozičných nástrojov. 
Pokiaľ ide o túto smernicu, zákonodarca 
považuje prenos takýchto dokumentov za 
opodstatnený.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zavádza mechanizmus spolupráce medzi 
členskými štátmi s cieľom zabezpečiť 
jednotné uplatňovanie tejto smernice v 
rámci Únie a v prípade potreby 
koordinovanú a efektívnu a reakciu na 
riziká a incidenty, ktoré postihli siete a 
informačné systémy;

b) zavádza mechanizmus spolupráce medzi 
členskými štátmi s cieľom zabezpečiť 
jednotné uplatňovanie tejto smernice 
v rámci Únie a v prípade potreby 
koordinovanú a efektívnu a reakciu na 
riziká a incidenty, ktoré postihli siete 
a informačné systémy, s účasťou 
príslušných zainteresovaných strán;
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Pozmeňujúci návrh 40

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 oznamovanie 
dôveryhodným tretím stranám a
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 prijmú 
legislatívne opatrenia v súlade s článkom 
13 smernice 95/46/ES s cieľom zaistiť, 
aby orgány verejnej správy, účastníci trhu 
a príslušné orgány nezodpovedali za 
spracovanie osobných údajov, ktoré je 
potrebné na výmenu informácií v rámci 
siete spolupráce, a za oznamovanie 
incidentov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

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.

Členským štátom sa nebude brániť v 
prijímaní alebo zachovaní ustanovení, 
ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
bezpečnosti a ktoré sú v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie, bez toho, 
aby boli dotknuté ich povinnosti v súlade s 
právom Únie.
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Odôvodnenie

Priestor pre úvahu, ktorý členské štáty majú v oblasti bezpečnosti, musí byť podmienený 
dodržiavaním zásad uvedených v Charte základných práv Európskej únie, a to napríklad 
vrátane práva na rešpektovanie súkromia a komunikácie, práva na ochranu osobných údajov, 
slobody podnikania a práva na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) každé zariadenie alebo skupinu 
vzájomne prepojených alebo súvisiacich 
zariadení, z ktorých jedno alebo viaceré 
vykonávajú na základe programu 
automatické spracúvanie počítačových
údajov, ako aj

b) každé zariadenie alebo skupinu 
vzájomne prepojených alebo súvisiacich 
zariadení, z ktorých jedno alebo viaceré 
vykonávajú na základe programu 
automatické spracúvanie digitálnych
údajov, ako aj

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) počítačové údaje, ktoré sú uložené, 
spracúvané, opätovne získavané alebo 
prenášané prostredníctvom prvkov 
uvedených v písm. a) a b) na účely ich 
spracovávania, používania, ochrany a 
udržiavania,

c) digitálne údaje, ktoré sú uložené, 
spracúvané, opätovne získavané alebo 
prenášané prostredníctvom prvkov 
uvedených v písm. a) a b) na účely ich 
spracovávania, používania, ochrany a 
udržiavania,

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „bezpečnosť“ znamená schopnosť siete 
alebo informačného systému odolávať 
na určitom stupni spoľahlivosti náhodným 
udalostiam alebo zlomyseľnému konaniu, 
ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, 
integritu a dôvernosť uchovávaných alebo 
prenášaných údajov alebo súvisiacich 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a informačného systému alebo 
prístupných prostredníctvom tejto siete a 
informačného systému;

(2) „bezpečnosť“ je schopnosť siete alebo 
informačného systému odolávať na určitom 
stupni spoľahlivosti náhodným udalostiam 
alebo zlomyseľnému konaniu, ktoré 
ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu a 
dôvernosť uchovávaných alebo 
prenášaných údajov alebo súvisiacich 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a informačného systému alebo 
prístupných prostredníctvom tejto siete a 
informačného systému; „bezpečnosť“ 
v zmysle tu uvedeného vymedzenia zahŕňa 
vhodné technické nástroje, riešenia 
a operačné postupy, ktoré zaisťujú 
bezpečnostné požiadavky uvedené v tejto 
smernici;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „incident“ znamená každú okolnosť 
alebo udalosť, ktorá má konkrétny 
nepriaznivý vplyv na bezpečnosť;

(4) „incident“ je každá primerane 
identifikovateľná okolnosť alebo udalosť, 
ktorá má konkrétny nepriaznivý vplyv na 
bezpečnosť;

Odôvodnenie

Pôvodné znenie bolo príliš široké a komplikovalo by uplatňovanie vymedzenia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – 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

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „riešenie incidentov“ znamená všetky 
postupy na podporu analýzy, 
monitorovania a reakcie na incident;

(7) „riešenie incidentov“ znamená všetky 
postupy na podporu zisťovania, prevencie,
analýzy, monitorovania a reakcie na 
incident;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8
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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,

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) verejný alebo súkromný prevádzkovateľ 
infraštruktúry, ktorá má zásadný význam 
z hľadiska zachovania dôležitých 
ekonomických a spoločenských činností 
v oblasti energetiky, dopravy, 
bankovníctva, finančného trhu
a zdravotníctva a ktorej narušenie alebo 
zničenie by malo v členskom štáte značné
nepriaznivé dôsledky z dôvodu 
nezachovania týchto funkcií, ktorých 
zoznam je uvedený v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „incident s významným vplyvom“ je 
incident s vplyvom na bezpečnosť a 
kontinuitu informačnej siete alebo 
systému, ktorý vedie k významnému 
narušeniu životne dôležitých 
hospodárskych alebo spoločenských 
funkcií;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) „služba“ je služba poskytovaná  
účastníkom trhu s výnimkou akýchkoľvek 
iných služieb rovnakého subjektu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „regulovaný trh“ je regulovaný trh, 
ako je vymedzený v článku 4 bode 14 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/39/ES28a;
__________________
28a Smernica 2004/39/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 
o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú v. L 
45 EÚ, 16.2.2005, s. 18).

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) „mnohostranný obchodný systém“ 
je mnohostranný obchodný systém, ako je 
vymedzený v článku 4 bode 15 smernice 
2004/39/ES;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) „organizovaný obchodný systém“ je 
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mnohostranný systém, ktorý nie je 
regulovaným trhom, mnohostranným 
obchodným systémom ani centrálnou 
protistranou, ktorý je prevádzkovaný 
investičnou spoločnosťou alebo 
účastníkom trhu a v rámci ktorého môžu 
záujmy viacerých tretích strán kupovať 
a predávať dlhopisy, štruktúrované 
finančné produkty, emisné kvóty alebo 
deriváty navzájom pôsobiť v systéme 
spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva 
v súlade s ustanoveniami hlavy II 
smernice 2004/39/ES;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečujú v súlade 
s Chartou základných práv Európskej 
únie a touto smernicou na svojom území
neustále vysoký stupeň bezpečnosti sietí a 
informačných systémov.

Odôvodnenie

Priestor pre úvahu, ktorý členské štáty majú v oblasti bezpečnosti, musí byť podmienený 
dodržiavaním zásad uvedených v Charte základných práv Európskej únie, a to napríklad 
vrátane práva na rešpektovanie súkromia a komunikácie, práva na ochranu osobných údajov, 
slobody podnikania a práva na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) Členské štáty môžu pri príprave 
svojich vnútroštátnych stratégií a plánov 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí 
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a informácií, vychádzajúcich zo 
spoločných minimálnych vzorov stratégie 
pre bezpečnosť sietí a informácií, 
požiadať o pomoc Európsku agentúru pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Pozmeňujúci návrh 57

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 vrátane
identifikácie, prioritizácie, hodnotenia
rizík a zaobchádzania s nimi, posúdenie
vplyvu potenciálnych incidentov, možnosti 
predchádzania a kontroly a kritériá 
výberu možných protiopatrení;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vymedzenie úloh a zodpovedností 
jednotlivých subjektov zainteresovaných v 
realizácii plánu;

(b) vymedzenie úloh a zodpovedností 
jednotlivých orgánov a ďalších subjektov
zapojených do vykonávania rámca;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný vnútroštátny orgán pre oblasť 
bezpečnosti sietí a informačných systémov

Vnútroštátne príslušné orgány a jednotné 
kontaktné miesta pre oblasť bezpečnosti 
sietí a informačných systémov



PE519.596v02-00 38/64 AD\1013266SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 60

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 vnútroštátne príslušné orgány pre 
oblasť bezpečnosti sietí a informačných 
systémov (ďalej len „príslušný orgán“).

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Príslušné orgány a jednotné kontaktné 
miesto toho istého členského štátu úzko 
spolupracujú, pokiaľ ide o povinnosti 
stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Jednotné kontaktné miesto 
zabezpečuje cezhraničnú spoluprácu 
s ostatnými jednotnými kontaktnými 
miestami.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány mali primerané technické, finančné 
a ľudské zdroje, aby mohli účinným a 
efektívnym spôsobom vykonávať úlohy, 
ktoré im budú pridelené, a tak dosahovať 
ciele tejto smernice. Členské štáty 
zabezpečia prostredníctvom siete uvedenej 
v článku 8 účinnú, efektívnu a bezpečnú 
spoluprácu príslušných orgánov.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány a jednotné kontaktné miesta mali 
primerané technické, finančné a ľudské 
zdroje, aby mohli účinným a efektívnym 
spôsobom vykonávať úlohy, ktoré im budú 
pridelené, a tak dosahovať ciele tejto 
smernice. Členské štáty zabezpečia 
prostredníctvom siete uvedenej v článku 8 
účinnú, efektívnu a bezpečnú spoluprácu
jednotných kontaktných miest.

Pozmeňujúci návrh 65

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 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.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
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Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade potreby sa príslušné orgány 
radia s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi presadzovania práva a orgánmi 
na ochranu údajov a spolupracujú s nimi.

5. Príslušné orgány sa bežne radia 
s orgánmi na ochranu údajov a v prípade 
potreby spolupracujú s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi presadzovania 
práva.

Odôvodnenie

Ak by existoval len jeden orgán vykonávajúci monitorovaciu právomoc na vnútroštátnej 
úrovni bez spolupráce s iným, kompenzačným orgánom, narušilo by to rovnováhu medzi 
zaisťovaním bezpečnosti a ochranou slobôd. 

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade potreby sa príslušné orgány 
radia s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi presadzovania práva a orgánmi na 
ochranu údajov a spolupracujú s nimi.

5. V prípade potreby sa príslušné orgány
a jednotné kontaktné miesta radia 
s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
presadzovania práva a orgánmi na ochranu 
údajov a spolupracujú s nimi.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Každý členský štát bezodkladne oznámi 
Komisii názov príslušného orgánu, jeho 
úlohy a každú ďalšiu zmenu vykonanú v 
súvislosti s jeho ustanovením. Každý 
členský štát zverejní ustanovenie
príslušného orgánu.

6. Každý členský štát bezodkladne oznámi 
Komisii názov príslušných orgánov 
a jednotného kontaktného miesta, jeho 
úlohy a každú ďalšiu zmenu vykonanú 
v súvislosti s jeho ustanovením. Každý 
členský štát zverejní ustanovenie
príslušných orgánov.



AD\1013266SK.doc 41/64 PE519.596v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zostaví tím reakcie 
na núdzové počítačové situácie (ďalej len
„CERT“), ktorý bude zodpovedný za 
riešenie incidentov a rizík podľa presne 
stanoveného postupu v súlade s 
požiadavkami stanovenými v bode 1 
prílohy I. Tím CERT môže byť vytvorený 
v rámci príslušného orgánu.

1. Každý členský štát zostaví aspoň jeden
tím reakcie na núdzové počítačové situácie
(ďalej len „CERT“) pre každý zo sektorov 
uvedených v prílohe II, ktorý bude 
zodpovedný za riešenie incidentov a rizík 
podľa presne stanoveného postupu v súlade 
s požiadavkami stanovenými v bode 1 
prílohy I. Tím CERT môže byť vytvorený 
v rámci príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Tím CERT vykonáva svoju činnosť pod 
dohľadom príslušného orgánu, ktorý
pravidelne skúma primeranosť jeho
zdrojov, jeho mandát a účinnosť jeho
postupu pri riešení problémov.

5. Tímy CERT vykonávajú svoju činnosť 
pod dohľadom príslušného orgánu alebo 
jednotného kontaktného miesta, ktoré
pravidelne skúma primeranosť ich zdrojov,
ich mandáty a účinnosť ich postupu 
pri riešení problémov.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zaistia, aby tímy CERT 
mali primerané ľudské a finančné zdroje 
na aktívnu účasť v medzinárodných 
sieťach spolupráce, a najmä v sieťach 
Únie.
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Tímy CERT môžu iniciovať spoločné 
kroky s inými tímami CERT, s tímami 
CERT zo všetkých členských štátov a s 
príslušnými inštitúciami nečlenských 
štátov, ako aj s tímami CERT 
nadnárodných a medzinárodných 
inštitúcií ako NATO a OSN, môže sa na 
týchto spoločných krokoch podieľať a 
nabáda sa k tomu, aby túto možnosť 
využíval.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty môžu pri príprave 
svojich vnútroštátnych tímov CERT 
požiadať o pomoc Európsku agentúru pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len 
„ENISA“) alebo iné členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány a Komisia vytvoria 
sieť („sieť spolupráce“) s cieľom 
spolupracovať v boji proti rizikám a 

1. Jednotné kontaktné miesta, Európska 
agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií 
(ďalej len „ENISA“) a Komisia vytvoria 
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incidentom, ktoré postihujú siete a 
informačné systémy.

sieť („sieť spolupráce“), v rámci ktorej 
spolupracujú v boji proti rizikám a 
incidentom, ktoré postihujú siete a 
informačné systémy.

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. V sieti 
spolupráce pomáha aj Európska agentúra 
pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len
„ENISA“) tým, že poskytuje svoje odborné 
znalosti a poradenstvo. V  vhodných 
prípadoch sieť spolupráce spolupracuje s 
orgánmi na ochranu údajov.

3. V rámci siete spolupráce príslušné 
orgány:

3. V rámci siete spolupráce jednotné 
kontaktné miesta:

(a) zasielajú včasné varovanie o rizikách a 
incidentoch v súlade s článkom 10;

(a) zasielajú včasné varovanie o rizikách a 
incidentoch v súlade s článkom 10; 

(b) zabezpečujú koordinovanú reakciu v 
súlade s článkom 11;

(b) zabezpečujú koordinovanú reakciu v 
súlade s článkom 11;

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

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

(ca) vedú spoločnú diskusiu, dohodnú sa 
na spoločnom výklade, jednotnom 
uplatňovaní a koordinujú svoje opatrenia 
v oblasti bezpečnostných požiadaviek a 
oznamovania incidentov podľa článku 14 
a v oblasti vykonávania a presadzovania 
podľa článku 15;

(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;

(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) na žiadosť ENISA, 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, 
a bez zbytočného odkladu zavádzajú 
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opatrenia na vyriešenie zistených slabých 
miest;

(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 informácie 
o všetkých súvisiacich veciach týkajúcich 
sa bezpečnosti sietí a informácií s 
ostatnými príslušnými európskymi 
orgánmi, najmä čo sa týka energetiky, 
dopravy, bankovníctva, finančných trhov a 
zdravotníctva;

(fa) vedú spoločnú diskusiu smerujúcu 
k dohode o spoločnom výklade, jednotnom 
uplatňovaní a harmonickom vykonávaní 
ustanovení kapitoly IV v Únii;

(g) vymieňajú si informácie a osvedčené 
postupy medzi sebou navzájom a 
s Komisiou, a navzájom si pomáhajú pri 
budovaní kapacít v oblasti bezpečnosti sietí 
a informácií; 

(g) vymieňajú si informácie a osvedčené 
postupy medzi sebou navzájom a 
s Komisiou, a navzájom si pomáhajú pri 
budovaní kapacít v oblasti bezpečnosti sietí 
a informácií;

(h) organizujú pravidelné partnerské 
preskúmania schopností a pripravenosti; 

(h) organizujú pravidelné partnerské 
preskúmania schopností a pripravenosti;

(i) organizujú cvičenia v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií na úrovni 
Únie a podľa potreby sa zúčastňujú na 
medzinárodných cvičeniach v tejto oblasti.

(i) organizujú cvičenia v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií na úrovni 
Únie a podľa potreby sa zúčastňujú na 
medzinárodných cvičeniach v tejto oblasti.

(ia) aktívne podporujú zapojenie 
účastníkov trhu a konzultácie a výmenu 
informácií s nimi.
komisia pravidelne informuje sieť 
spolupráce bezpečnostného výskumu 
a ďalšie vhodné programy v rámci 
Horizontu 2020.
3a. V náležitých prípadoch sa vyzývajú aj 
príslušné orgány verejnej správy a 
účastníci trhu, aby sa zúčastnili na 
činnostiach siete spolupráce uvedených 
v písmenách c), g), h) a i) odseku 3. 
3b. V prípade, že v rámci siete spolupráce 
sa vymieňajú alebo jej prostredníctvom 
sprístupňujú informácie, včasné 
varovania alebo najlepšie postupy 
pochádzajúce od účastníkov trhu alebo 
orgánov verejnej správy, takáto výmena 
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alebo sprístupňovanie musí byť v súlade s 
klasifikáciou informácií určenou ich 
pôvodným zdrojom v súlade s článkom 9 
ods. 1. 
3c. Komisia každoročne uverejní správu 
vychádzajúcu z činností v rámci siete a zo 
súhrnnej správy predloženej v súlade 
s článkom 14 ods. 4 tejto smernice na 
predchádzajúcich 12 mesiacov. Pri 
uverejňovaní akýchkoľvek jednotlivých 
incidentov oznámených príslušným 
orgánom a jednotným kontaktným 
miestam by sa mala v primeranej miere 
udržiavať rovnováha medzi záujmom 
verejnosti mať informácie o hrozbách 
a možnými rizikami poškodenia obchodu 
a dobrej povesti účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia, a k uverejneniu sa 
môže pristúpiť len po predchádzajúcej 
konzultácii.

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 jednotnými 
kontaktnými miestami, ENISA
a Komisiou uvedenú v odsekoch 2 a 3.
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s poradným postupom uvedeným v článku 
19 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výmena citlivých a dôverných 
informácií sa v rámci siete spolupráce 
uskutočňuje prostredníctvom bezpečnej 
infraštruktúry.

1. Výmena citlivých a dôverných 
informácií sa v rámci siete spolupráce 
uskutočňuje prostredníctvom bezpečnej 
infraštruktúry prevádzkovanej pod 
dohľadom agentúry ENISA. Členské štáty 
zaistia, aby sa spoločné citlivé alebo tajné 
informácie od iných štátov alebo Komisie 
neposkytovali tretím krajinám, ani na 
nenáležité účely, napríklad na skryté 
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operácie či finančné rozhodovanie.

Pozmeňujúci návrh 76

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:

2. Komisia je splnomocnená prijímať
vykonávacie akty v súlade s článkom 19
týkajúce sa vymedzenia kritérií, ktoré 
musia byť splnené, aby mohlo byť
jednotné kontaktné miesto oprávnené
zúčastniť sa na bezpečnom systéme 
výmeny informácií systému, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh 77

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 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 19 ods. 3.

3. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov spoločný súbor 
noriem v oblasti prepojenia a bezpečnosti,
ktoré musia jednotné kontaktné miesta 
splniť ako podmienku výmeny informácií.
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 19 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 10

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 

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

(a) ich rozsah sa rýchlo sa zväčšuje alebo 
sa môže rýchlo zväčšovať;
(b) presahujú, alebo môžu presiahnuť
možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni;

(b) jednotné kontaktné miesto 
vyhodnocuje, že riziko alebo incident sa 
rýchlo zväčšujú alebo sa môžu rýchlo 
zväčšovať a potenciálne presahujú 
možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni;

(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.

2. Prostredníctvom včasného varovania
príslušné orgány a Komisia poskytujú 
všetky relevantné informácie, ktoré majú k 
dispozícii a ktoré môžu byť užitočné 
pre hodnotenie rizika alebo incidentu.

2. Prostredníctvom včasného varovania
jednotné kontaktné miesta a Komisia 
poskytujú bez zbytočného odkladu všetky 
relevantné informácie, ktoré majú 
k dispozícii a ktoré môžu byť užitočné 
pre hodnotenie rizika alebo incidentu.
Informácie, ktoré účastník trhu považuje 
za vyhradené alebo dôverné, a totožnosť 
tohto účastníka trhu sa poskytujú len 
v rozsahu potrebnom na posúdenie rizika 
alebo incidentu.

3. Na žiadosť členského štátu alebo na 
základe vlastného podnetu môže Komisia 
požiadať členský štát, aby poskytol všetky 
príslušné informácie o konkrétnom riziku 
alebo incidente.

3. Na žiadosť členského štátu alebo na 
základe vlastného podnetu môže Komisia 
požiadať členský štát, aby poskytol všetky 
príslušné neklasifikované informácie 
o konkrétnom riziku alebo incidente.

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 zo závažného trestného 
činu, jednotné kontaktné miesta alebo 
Komisia sa v prípade potreby spoja 
s vnútroštátnymi orgánmi na boj proti 
kybernetickej trestnej činnosti s cieľom 
umožniť im, aby bez zbytočného zdržania 
spolupracovali s Európskym centrom boja 
proti kybernetickej kriminalite, ktoré je 
zriadené v rámci Europolu, a vymieňali si 
s ním informácie.

4 a. V súlade s odsekom 1 členovia siete 
spolupráce nezverejnia žiadne získané 
informácie o rizikách a incidentoch bez 
predchádzajúceho súhlasu od 
oznamujúceho vnútroštátneho orgánu.
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4b. Ak v prípade rizika alebo incidentu 
podliehajúceho včasnému varovaniu 
existuje podozrenie, že má závažnú 
cezhraničnú technickú povahu, jednotné 
kontaktné miesta alebo Komisia 
informujú ENISA.

5. Komisia je oprávnená prijímať
delegované akty v súlade s článkom 18, 
pokiaľ ide o podrobnejšie určenie rizika a 
incidentov, v prípade ktorých je potrebné 
zasielať včasné varovanie uvedené v 
odseku 1.

5. Komisia je oprávnená prijímať
vykonávacie akty v súlade s článkom 19, 
pokiaľ ide o podrobnejšie určenie rizika 
a incidentov, v prípade ktorých je potrebné 
zasielať včasné varovanie uvedené 
v odseku 1, a tiež postupy na poskytovanie 
citlivých informácií pre účastníkov trhu.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe včasného varovania 
uvedeného v článku 10 sa príslušné 
orgány po tom, ako zhodnotia príslušné 
informácie, dohodnú na koordinovanej 
reakcii v súlade s plánom spolupráce v 
oblasti bezpečnosti sietí a informácií na 
úrovni Únie, ktorý je uvedený v článku 12.

1. Na základe včasného varovania 
uvedeného v článku 10 sa jednotné 
kontaktné miesta po tom, ako zhodnotia 
príslušné informácie, bez zbytočného 
odkladu dohodnú na koordinovanej reakcii 
v súlade s plánom spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií na úrovni 
Únie, ktorý je uvedený v článku 12.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vymedzenie formátu a postupov na 
zhromažďovanie a výmenu zlučiteľných a 
porovnateľných informácií o rizikách a 
incidentoch príslušnými orgánmi,

– vymedzenie formátu a postupov na 
zhromažďovanie a výmenu zlučiteľných a 
porovnateľných informácií o rizikách a 
incidentoch jednotnými kontaktnými
orgánmi,
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Plán spolupráce v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie sa prijme 
najneskôr jeden rok po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a pravidelne sa 
reviduje.

3. Plán spolupráce v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie sa prijme 
najneskôr jeden rok po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a pravidelne sa 
reviduje. Výsledky každej revízie sa 
oznamujú Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia poskytne rozpočtové 
prostriedky na vypracovanie plánu 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí 
a informácií na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

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 
vymedzuje postup monitorovania, ktorý je
nutné dodržiavať, aby sa zaistila ochrana 
osobných údajov, ktoré sú zasielané v 
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rámci siete spolupráce. Európsky 
parlament je o rokovaniach o dohodách 
informovaný, pričom je zaručená ich 
transparentnosť. Každý prenos osobných 
údajov príjemcom v krajinách mimo Únie 
sa vykonáva v súlade s článkami 25 a 26 
smernice 95/46/ES a článkom 9 
nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Medzinárodné dohody uzatvorené s inými krajinami alebo bezpečnostnými orgánmi musia 
obsahovať metódu monitorovania, ktorá zaručuje dodržiavanie občianskych práv. Európsky 
parlament musí taktiež vykonávať účinný demokratický dohľad nad týmito dohodami, pričom 
musí by riadne informovaný o obsahu rokovaní o dohodách. 

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 14

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 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci 
trhu prijali primerané technické a 
organizačné opatrenia na odhaľovanie 
a efektívne riadenie rizík spojených so 
sieťovou bezpečnosťou a bezpečnosťou
informačných systémov, ktoré riadia a 
využívajú vo svojej prevádzke. S ohľadom 
na technologický vývoj tieto primerané
opatrenia zaisťujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť incidentom 
ovplyvňujúcim bezpečnosť sietí a
informačných systémov a minimalizovať
ich vplyv na základné služby, ktoré 
poskytujú, a tak zabezpečiť kontinuitu 
služieb podporovaných týmito sieťami a 
informačnými systémami.
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2. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu oznamovali 
príslušnému orgánu incidenty, ktoré majú
významný vplyv na bezpečnosť základných 
služieb, ktoré poskytujú.

2. Členské štáty zavedú mechanizmy 
s cieľom zabezpečiť, aby títo účastníci trhu
bez zbytočného zdržania oznamovali 
príslušnému orgánu alebo jednotnému 
kontaktnému miestu incidenty, ktoré majú 
vplyv na bezpečnosť alebo kontinuitu
základných služieb, ktoré poskytujú.
Oznámením sa oznamujúca strana 
nevystavuje vyššej zodpovednosti. 
S cieľom určiť závažnosť vplyvu 
incidentu sa okrem iného zohľadnia tieto 
parametre:
(a) počet používateľov, v prípade ktorých 
mal incident vplyv na ich základné služby;
(b) trvanie incidentu;
(c) geografické rozšírenie, pokiaľ ide 
o oblasť, na ktorú mal incident vplyv.
Tieto kritériá sa ďalej špecifikujú podľa 
článku 8, odsek 3 bod i písmeno ca) 
(nové).
2a. Subjekty, na ktoré sa nevzťahuje 
príloha II, môžu oznamovať incidenty 
dobrovoľne, ako sa uvádza v článku 14 
ods. 2.
2b. Príjemca správy o incidente čo najskôr 
podá subjektu, ktorý incident oznámil, 
správu o podniknutých krokoch, 
rozhodnutiach alebo odporúčaniach, ako 
aj údaje o akejkoľvek tretej strane, ktorá 
bola o incidente informovaná, a protokoly 
o bezpečnosti a dôvernosti, ktorými sa 
riadi výmena informácií. 

3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
týkajú všetkých účastníkov trhu, ktorí 
poskytujú služby v rámci Európskej únie.

3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
týkajú všetkých účastníkov trhu, ktorí 
poskytujú služby v rámci Európskej únie. 
Účastníci trhu, ktorí neposkytujú služby 
v rámci Európskej únie môžu oznámiť 
incidenty na dobrovoľnom základe. 

3a. Členské štáty zaistia, aby účastníci 
trhu oznamovali incidenty uvedené 
v odsekoch 1 a 2 príslušnému orgánu 
alebo jednotnému kontaktnému miestu 
v členskom štáte, v ktorom mal incident 
vplyv na základné služby. Ak mal incident 
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vplyv na základné služby vo viac než 
jednom členskom štáte, jednotné 
kontaktné miesto, ktoré dostalo 
oznámenie, upozorní na základe 
informácií, ktoré poskytol účastník trhu, 
ďalšie dotknuté kontaktné miesta.
Účastník trhu je čo najskôr informovaný 
o tom, ktoré iné jednotné kontaktné 
miesta boli o incidente informované, ako 
aj o akýchkoľvek podniknutých krokoch, 
výsledkoch alebo informáciách 
relevantných z hľadiska incidentu.

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 konzultáciách s príslušným 
orgánom a dotknutým účastníkom trhu 
jednotné kontaktné miesto informuje 
verejnosť o jednotlivých incidentoch, 
v prípadoch, v ktorých určí, že 
informovanie verejnosti je potrebné na 
zamedzenie incidentu alebo riešenie 
prebiehajúceho incidentu, na zmiernenie 
rizík, ktoré pre ňu vyplývajú z incidentu, 
alebo ak sa účastník trhu vystavený 
incidentu odmietol bez zbytočného 
zdržania zaoberať závažnými 
štrukturálnymi nedostatkami súvisiacimi 
s týmto incidentom. Jednotné kontaktné 
miesto toto rozhodnutie riadne odôvodní. 
Príslušný orgán alebo jednotné kontaktné 
miesto by podľa možnosti predložia 
účastníkom trhu, ktorí informovali 
o incidente, strategicky analyzované 
informácie, ktoré pomôžu prekonať 
bezpečnostnú hrozbu. Jednotné kontaktné 
miesto dvakrát ročne predkladá sieti 
spolupráce súhrnnú správu o prijatých 
oznámeniach a o krokoch, ktoré
uskutočnilo v súlade s týmto odsekom. Pri 
uverejňovaní akýchkoľvek jednotlivých 
incidentov oznámených príslušným 
orgánom a jednotným kontaktným 
miestam by sa mala v primeranej miere 
udržiavať rovnováha medzi záujmom 
verejnosti mať informácie o hrozbách 
a možnými rizikami poškodenia obchodu 
a dobrej povesti účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia, a k uverejneniu sa 
môže pristúpiť len po predchádzajúcej 
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konzultácii.
V prípade incidentov oznamovaných sieti 
spolupráce uvedenej v článku 8 iné 
príslušné vnútroštátne orgány 
nezverejňujú žiadne získané informácie 
o rizikách alebo incidentoch bez súhlasu 
oznamujúceho príslušného orgánu.

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18, 
pokiaľ ide o vymedzenie okolností, za 
akých sa vyžaduje od verejnej správy a 
účastníkov trhu, aby oznamovali 
incidenty.
6. Na základe delegovaných aktov 
prijatých podľa odseku 5 môžu príslušné 
orgány prijať usmernenia a v prípade 
potreby vydať pokyny týkajúce sa 
okolností, za akých sa vyžaduje od verejnej 
správy a účastníkov trhu, aby oznamovali 
incidenty.

6. Príslušné orgány alebo jednotné 
kontaktné miesta prijmú usmernenia 
týkajúce sa okolností, za akých sa vyžaduje 
od verejnej správy a účastníkov trhu, aby 
oznamovali incidenty.

7. Komisia je oprávnená prostredníctvom 
vykonávacích aktov zaviesť formát a 
postupy uplatniteľné na účely odseku 2. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 19 ods. 3.

7. Komisia je oprávnená prostredníctvom 
vykonávacích aktov zaviesť formát a 
postupy uplatniteľné na účely odseku 2. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 19 ods. 3.

8. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na 
mikropodniky, ako je vymedzené v 
odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 
6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov 
a malých a stredných podnikov35.

8. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na 
mikropodniky, ako je vymedzené v 
odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 
6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov 
a malých a stredných podnikov35.

_______________ ______________
35 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36. 35 Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4 – pododsek 1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem podávania správ príslušnému 
orgánu sa účastníci trhu nabádajú 
k tomu, aby incidenty, ktoré sa týkajú ich 
obchodnej spoločnosti, oznamovali 
dobrovoľne vo svojich finančných 
výkazoch.

Odôvodnenie

Kybernetické incidenty by mohli prinášať významné finančné straty a zásadné náklady. 
Akcionári a investori by mali byť informovaní o dôsledkoch týchto incidentov. Nabádaním 
spoločností k tomu, aby dobrovoľne zverejňovali kybernetické incidenty, možno stimulovať 
medziodvetvovú diskusiu o pravdepodobnosti budúcich incidentov, o rozmere týchto rizík aj 
o vhodnosti preventívnych opatrení prijímaných na zmenšenie rozsahu porušení kybernetickej 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány mali všetky právomoci potrebné 
na vyšetrovanie prípadov, ak verejná 
správa alebo účastníci trhu nedodržiavajú 
svoje povinnosti podľa článku 14, a ich 
dôsledkov na bezpečnosť sietí a 
informačných systémov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány a jednotné kontaktné miesta mali 
právomoci potrebné na zaistenie 
dodržiavania povinností podľa článku 14, 
a ich dôsledkov na sieťovú a informačnú
bezpečnosť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány mali právomoc vyžadovať 
od účastníkov trhu a verejnej správy:

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány a jednotné kontaktné miesta mali 
právomoc vyžadovať od účastníkov trhu:

(a) aby poskytovali informácie potrebné na 
posúdenie bezpečnosti svojich sietí a 
informačných systémov, vrátane 
dokumentovaných bezpečnostných politík;

(a) aby poskytovali informácie potrebné na 
posúdenie bezpečnosti svojich sietí a 
informačných systémov, vrátane 
dokumentovaných bezpečnostných politík;

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

(b) aby poskytli dôkaz o účinnom 
vykonávaní bezpečnostných politík, 
napríklad výsledky bezpečnostného auditu, 
ktorý vykonajú vnútorní audítori,
kvalifikovaný nezávislý orgán alebo 
vnútroštátny orgán, a sprístupnili tento 



AD\1013266SK.doc 55/64 PE519.596v02-00

SK

dôkaz príslušnému orgánu alebo 
jednotnému kontaktnému miestu.
Príslušný orgán alebo jednotné kontaktné 
miesto môžu v prípade potreby požadovať 
dodatočný dôkaz alebo výnimočne 
s uvedením riadneho odôvodnenia 
vykonať dodatočný audit. 
Pri odosielaní žiadosti príslušné orgány 
a jednotné kontaktné miesta uvedú účel 
žiadosti a dostatočne spresnia, aké 
informácie sa požadujú.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány mali právomoc vydávať 
pre účastníkov trhu a verejnú správu
záväzné pokyny.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány a jednotné kontaktné miesta mali 
právomoc vydávať pre všetkých účastníkov 
trhu uvedených v prílohe II záväzné 
pokyny.

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 vznesenia obžaloby 
u orgánov presadzovania práva v prípade 
podozrenia na závažné incidenty trestnej 
povahy.

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

5. Bez toho, aby boli dotknuté právne 
predpisy v oblasti ochrany údajov,
príslušné orgány a jednotné kontaktné 
miesta úzko spolupracujú s orgánmi na 
ochranu osobných údajov pri riešení 
incidentov, ktoré majú za následok 
porušenie ochrany osobných údajov. 
Jednotné kontaktné miesta a orgány na 
ochranu osobných údajov vytvoria 
v spolupráci s agentúrou ENISA 
mechanizmy na výmenu informácií 
a jednotný vzor, ktorý sa má používať 
v prípade oznámení podľa článku 14 ods. 
2 tejto smernice a nariadenia 95/46 
Európskeho parlamentu a Rady 
o ochrane fyzických osôb, pokiaľ ide 
o spracúvanie osobných údajov, 
a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
Komisia môže v spolupráci s ENISA 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov a zohľadňujúc v maximálnej miere 
akékoľvek mechanizmy na výmenu 
informácií a jednotný vzor vytvorený 
jednotnými kontaktnými miestami a 
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orgánmi na ochranu údajov postupy pre 
mechanizmy na výmenu informácií 
a formát jednotného vzoru.

6. Členské štáty zabezpečia, aby povinnosti 
uložené verejným správam a účastníkom 
trhu na základe tejto kapitoly mohli byť 
predmetom súdneho preskúmania.

6. Členské štáty zabezpečia, aby povinnosti 
uložené účastníkom trhu na základe tejto 
kapitoly mohli byť predmetom súdneho 
preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 16

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
bez toho, aby predpisovali akúkoľvek 
konkrétnu technológiu, podporujú 
používanie otvorených 
a interoperabilných noriem EÚ a 
medzinárodných noriem a/alebo 
špecifikácií, ktoré sú príslušné pre 
bezpečnosť sietí a informácií, a to v súlade 
s právnymi predpismi EÚ.

2. Komisia vypracuje prostredníctvom 
vykonávacích aktov zoznam noriem 
uvedených v odseku 1. Zoznam sa 
uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej 
únie .

2. Komisia udeľuje mandát príslušnému 
európskemu normalizačnému orgánu, aby 
po konzultácii s príslušnými zúčastnenými 
stranami vypracoval zoznam noriem
a/alebo špecifikácií uvedených v odseku 1
Zoznam sa uverejňuje v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá 
ukladania sankcií za porušenie 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice a vykonajú všetky opatrenia 

1. Členské štáty stanovia pravidlá 
ukladania sankcií za nedbalostné aj 
úmyselné porušenie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice a 
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potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. 
Tieto sankcie musia byť účinné, primerané 
a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr do dátumu 
transpozície tejto smernice a bezodkladne 
jej oznámia všetky následné zmeny 
a doplnenia, ktoré majú na ne vplyv.

vykonajú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich uplatňovania. Tieto 
sankcie musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr do dátumu 
transpozície tejto smernice a bezodkladne 
jej oznámia všetky následné zmeny 
a doplnenia, ktoré majú na ne vplyv.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že sankcie možno ukladať len za porušenia spočívajúce v tom, že účastníci 
trhu neprijali všetky opatrenia, ktoré od nich bolo možno rozumne očakávať. Účastníkov trhu 
by to inak mohlo odrádzať od oznamovania incidentov.

Pozmeňujúci návrh 89

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.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 9 ods. 
2, článku 10 ods. 5 a článku 14 ods. 5. 
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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.
3. Delegovanie právomocí uvedené v 
článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 5 a článku 
14 ods. 5 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nemá 
vplyv na platnosť žiadneho z 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 
ods. 2, článku 10 ods. 5 a článku 14 ods. 5 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
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Pozmeňujúci návrh 91

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne skúma funkčnosť tejto 
smernice a podáva správu Európskemu 
parlamentu a Rade. Prvá správa sa 
predkladá najneskôr tri roky po dátume 
transpozície, na ktorú sa odkazuje v článku 
21. Na tento účel môže Komisia požadovať 
od členských štátov, aby bez zbytočného 
odkladu poskytli informácie.

Komisia každé tri roky skúma funkčnosť 
tejto smernice a podáva správu 
Európskemu parlamentu a Rade. Prvá 
správa sa predkladá najneskôr dva roky po 
dátume transpozície, na ktorú sa odkazuje 
v článku 21. Na tento účel môže Komisia 
požadovať od členských štátov, aby 
bez zbytočného odkladu poskytli 
informácie.

Odôvodnenie

Aby nás meniace sa hrozby a podmienky v oblasti počítačovej bezpečnosti nepredstihli, mala 
by sa príloha II pravidelne revidovať a upravovať.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh smernice
Príloha 1 – nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky týkajúce sa Tímu reakcie na 
núdzové počítačové situácie (CERT) a jeho
úlohy

Požiadavky týkajúce sa Tímov reakcie na 
núdzové počítačové situácie (CERT) a jeho 
úlohy

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na tím CERT a jeho úlohy sú 
primerane a jasne vymedzené a 
podporované vnútroštátnymi politikami 
a/alebo právnymi prepismi. Zahŕňajú tieto 
prvky:

Požiadavky na tímy CERT a jeho úlohy sú 
primerane a jasne vymedzené 
a podporované vnútroštátnymi politikami 
a/alebo právnymi prepismi. Zahŕňajú tieto 
prvky:
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(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text prílohy 1.)

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Tím CERT zabezpečuje, aby v jeho
komunikačných službách neboli takzvané 
slabé miesta zlyhania a aby jeho služby 
boli čo možno najdostupnejšie, a má 
niekoľko spôsobov, ktorými môže 
kontaktovať ostatných a ktorými oni môžu 
kontaktovať jeho. Okrem toho sú 
komunikačné kanály jasne vymedzené a 
zainteresované strany, ako aj 
spolupracujúci partneri, sú o nich dobre 
informovaní.

(a) Tímy CERT zabezpečujú, aby v ich
komunikačných službách neboli takzvané 
slabé miesta zlyhania a aby jeho služby 
boli čo možno najdostupnejšie, a má 
niekoľko spôsobov, ktorými môže
kedykoľvek kontaktovať ostatných 
a ktorými oni môžu kedykoľvek
kontaktovať jeho. Okrem toho sú 
komunikačné kanály jasne vymedzené a 
zainteresované strany, ako aj 
spolupracujúci partneri, sú o nich dobre 
informovaní.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) Kancelárie tímu CERT a podporné 
informačné systémy sú umiestnené 
na bezpečných miestach.

(c) Kancelárie tímov CERT a podporné 
informačné systémy sú umiestnené na 
bezpečných miestach so zabezpečenými 
sieťovými informačnými systémami.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– monitorovanie incidentov na 
vnútroštátnej úrovni,

– zisťovanie a monitorovanie incidentov 
na vnútroštátnej úrovni,

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Príloha 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– aktívna účasť v sieťach spolupráce 
tímov CERT v rámci Únie aj 
medzinárodne,

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam účastníkov trhu Zoznam účastníkov trhu

1. energetika 1. energetika

(a) Elektrická energia
– dodávatelia
– prevádzkovatelia distribučnej sústavy 
a maloobchodníci predávajúci konečným 
spotrebiteľom
– prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
elektrickej energie,
– účastníci trhu s elektrickou energiou
(b) Ropa
– ropovody a zariadenia na skladovanie 
ropy,
– prevádzkovatelia zariadení na výrobu, 
rafinovanie a spracovanie ropy, jej 
skladovanie a prenos
(c) Plyn
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– dodávatelia
– prevádzkovatelia distribučnej sústavy 
a maloobchodníci predávajúci konečným 
spotrebiteľom
– prevádzkovatelia prepravnej sústavy 
zemného plynu, prevádzkovatelia 
skladovacích zariadení a zariadení 
skvapalneného zemného plynu
– prevádzkovatelia zariadení na výrobu, 
rafinovanie a spracovanie zemného plynu, 
zariadení na skladovanie a prenos
– účastníci trhu so zemným plynom

2. doprava 2. doprava

(a) Cestná doprava
(i) prevádzkovatelia kontroly riadenia 
dopravy,
(ii) pomocné logistické služby:
– skladovanie a uskladňovanie
– manipulácia s nákladom a
– ostatné pomocné činnosti v doprave
(b) Železničná doprava
(i) železnice (manažéri infraštruktúry, 
integrované spoločnosti a 
prevádzkovatelia železničnej dopravy),
(ii) prevádzkovatelia kontroly riadenia 
dopravy,
(iii) pomocné logistické služby:
– skladovanie a uskladňovanie
– manipulácia s nákladom a
– ostatné pomocné činnosti v doprave
(c) Letecká doprava
(i) leteckí dopravcovia (nákladná a 
osobná letecká doprava),
(ii) letiská,
(iii) prevádzkovatelia kontroly riadenia 
dopravy,
(iv) pomocné logistické služby:



AD\1013266SK.doc 63/64 PE519.596v02-00

SK

– skladovanie
– manipulácia s nákladom a
– ostatné pomocné činnosti v doprave
(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:
– skladovanie a uskladňovanie
– manipulácia s nákladom a
– ostatné pomocné činnosti v doprave
2a. Vodohospodárske služby

3. bankovníctvo: úverové inštitúcie 
v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 
2006/48/ES;

3. bankovníctvo: úverové inštitúcie 
v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 
2006/48/ES;

4. infraštruktúry finančných trhov: burzy 
cenných papierov, klíringové ústavy s 
centrálnymi protistranami;

4. infraštruktúry finančných trhov:
regulované trhy, mnohostranné obchodné 
systémy, organizované obchodné systémy, 
internetové platobné portály a klíringové 
ústavy s centrálnymi protistranami;

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.

6. IKT: služby cloud computing využívané 
účastníkom na poskytovanie 
ktorýchkoľvek služieb uvedených 
v bodoch 1 až 5.
Tento zoznam sa každé 2 roky 
prehodnocuje.
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