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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Tato směrnice je součástí celkové 
strategie Unie zaměřené na boj proti 
organizované trestné činnosti, zvyšování 
odolnosti počítačových sítí, ochranu 
kritické informační infrastruktury
a ochranu údajů a cílem této směrnice je 
sblížit trestněprávní předpisy členských 
států v oblasti útoků proti informačním 
systémům a zlepšit spolupráci mezi 
justičními a jinými příslušnými orgány, 
včetně policie a dalších specializovaných 
donucovacích orgánů členských států, 
Komise, Eurojustu, Europolu, Unie, 
vnitrostátních skupin pro reakci na 
počítačové hrozby (CERT) a Evropské 
agentury pro bezpečnost sítí a informací, 
aby Unie mohla zaujmout společný
a komplexní přístup.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Informační systémy jsou klíčovým 
prvkem politické, sociální a hospodářské 
součinnosti v Evropě. Společnost je na 
takových systémech značně závislá a tato 
závislost se neustále zvyšuje. Hladké 
fungování a bezpečnost těchto systémů
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v Evropě jsou nezbytné pro rozvoj 
vnitřního trhu a konkurenceschopného
a inovativního hospodářství. Kromě 
značných výhod však informační systémy 
představují řadu rizik pro naši bezpečnost, 
neboť jsou složité a náchylné
k nejrůznějším typům počítačové trestné 
činnosti. Bezpečnost informačních 
systémů je tak předmětem trvalého zájmu
a vyžaduje účinnou reakci ze strany 
členských států a Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Pachateli útoků proti informačním 
systémům mohou být různí aktéři, např. 
teroristé, skupiny organizované trestné 
činnosti, země či jednotlivci. Představují 
rostoucí hrozbu pro fungování 
informačních systémů v Unii a na celém 
světě a zvyšuje se obava z potenciálních 
teroristických anebo politicky 
motivovaných útoků na informační 
systémy, které jsou součástí kritické 
infrastruktury členských států a Unie. 
Přeshraniční povaha některých trestných 
činů a jejich relativně nízké riziko
a náklady pro pachatele, spolu
s obrovskými výhodami, jichž mohou 
dosáhnout, a škodami, které mohou 
takové útoky způsobit, přispívají velkou 
měrou k závažnosti této hrozby. Tato 
skutečnost ohrožuje vytváření bezpečnější 
informační společnosti a oblasti svobody, 
demokracie, bezpečnosti a práva, ohrožuje 
vytvoření evropského digitálního
vnitřního trhu, a proto je třeba na ni 
reagovat na úrovni Evropské unie i na 
mezinárodní úrovni, například 
prostřednictvím Úmluvy Rady Evropy
o kybernetické trestné činnosti z roku 
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2001.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Počítačové útoky zaměřené proti 
evropským sítím nebo informačním 
systémům, k nimž v poslední době došlo, 
způsobily Unii značné hospodářské
a bezpečnostní škody.

Odůvodnění

S ohledem na počítačové útoky, k nimž došlo v evropských orgánech v březnu 2011, a na 
četné případy narušení evropských systémů obchodu s emisemi, které vedly k odcizení
několika milionů EUR v emisích.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Existují důkazy o směřování k čím dál 
tím nebezpečnějším a opakovaným 
rozsáhlým útokům, včetně útoků typu 
distribuovaného odepření služby (DDoS),
namířeným na informační systémy, které 
mají kritický význam pro mezinárodní 
organizace, země, Unii nebo pro konkrétní 
funkce ve veřejném nebo soukromém 
sektoru. Tyto útoky mohou způsobit 
značné hospodářské škody, a to jak
v důsledku přerušení informačních 
systémů a samotných komunikací, tak i 
v důsledku ztráty nebo pozměnění 
důvěrných informací nebo jiných údajů 
důležitých z obchodního hlediska. Hrozí, 
že tím mohou být postiženy zejména 
inovativní malé a střední podniky, které 
jsou na řádném fungování a dostupnosti 
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informačních systémů závislé a současně 
mají spíše omezené možnosti věnovat na 
bezpečnost informací dostatek zdrojů. 
Tuto tendenci doprovází rychlý vývoj 
informačních technologií, a tedy i čím dál 
tím vyspělejších nástrojů, které mohou 
pachatelé trestných činů využívat
k provádění kybernetických útoků různého 
druhu, z nichž některé mohou způsobit 
značné hospodářské a sociální škody.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pro zajištění konsistentního přístupu 
členských států k provádění této směrnice 
je třeba v této oblasti přijmout společné 
definice, zejména definice informačních 
systémů a počítačových dat.

(4) Pro zajištění konsistentního
a jednotného přístupu členských států
k provádění této směrnice je v této oblasti 
nezbytné vypracovat společné definice, 
zejména definice informačních systémů,
počítačových dat a trestných činů 
týkajících se informačních systémů
a počítačových údajů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Kromě opatření členských států, Unie
a soukromé sféry zaměřených na zvýšení 
bezpečnosti a integrity informačních 
systémů a na prevenci útoků
a minimalizaci jejich dopadů by členské 
státy měly stanovit jak účinná opatření
k předcházení těmto útokům, tak
harmonizované sankce za útoky proti 
informačním systémům, které by měly být 
přijaty v rámci širších vnitrostátních 
strategií, jejichž cílem je těmto útokům 
zabránit a bojovat proti nim. Stanovené 
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sankce by měly být účinné, přiměřené
a odrazující. Vzhledem k tomu, že útoky 
mají často přeshraniční povahu, je třeba 
sjednotit sankce a postihy, které členské 
státy používají, aby se snížily rozdíly mezi 
členskými státy v přístupu k trestným 
činům spáchaným v Unii.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Členské státy, Unie a soukromý 
sektor by ve spolupráci s Evropskou 
agenturou pro bezpečností sítí a informací 
měly učinit opatření ke zvýšení 
bezpečnosti a integrity informačních 
systémů, k předcházení útokům a ke 
zmírnění jejich dopadů na minimum.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V závěrech zasedání Rady ve dnech 27.
a 28. listopadu 2008 bylo uvedeno, že by 
se ve spolupráci s členskými státy a Komisí 
měla připravit nová strategie, která by 
přihlížela k obsahu Úmluvy Rady Evropy
o kybernetické trestné činnosti z roku 
2001. Tato úmluva představuje právní 
referenční rámec pro boj s kybernetickou 
trestnou činností, včetně útoků proti 
informačním systémům. Tato směrnice
z úmluvy vychází.

(8) V závěrech zasedání Rady ve dnech 27.
a 28. listopadu 2008 bylo uvedeno, že by 
se ve spolupráci s členskými státy a Komisí 
měla připravit nová strategie, která by 
přihlížela k obsahu Úmluvy Rady Evropy
o kybernetické trestné činnosti z roku 
2001. Rada a Komise by měly nabádat 
členské státy, které tuto úmluvu dosud 
neratifikovaly, aby tak co nejdříve učinily. 
Tato úmluva představuje právní referenční 
rámec pro boj s kybernetickou trestnou 
činností, včetně útoků proti informačním 
systémům. Tato směrnice přihlíží
k příslušným ustanovením úmluvy.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Cílem směrnice není zavést trestní 
odpovědnost v případě, kdy jsou činy 
spáchány bez protiprávního záměru, 
například v případě povoleného testování 
nebo ochrany informačních systémů. 

(10) Tato směrnice se nevztahuje na kroky 
podniknuté s cílem zajistit bezpečnost 
informačních systémů, např. odolnost 
informačního systému vůči trestným 
činům definovaným touto směrnicí, ani 
na odstranění nástrojů využívaných nebo 
určených k těmto účelům v informačních 
systémech. Cílem směrnice rovněž není 
zavést trestní odpovědnost v případě, kdy 
jsou splněna objektivní kritéria trestných 
činů uvedených v této směrnici, avšak tyto
činy jsou spáchány bez protiprávního 
záměru, například v případě povoleného 
testování nebo ochrany informačních 
systémů. 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že hranice mezi škodlivým a neškodným přístupem (automatické aktualizace 
atd.) je někdy nejasná, je cílem tohoto pozměňovacího návrhu jednoznačně stanovit, že např. 
působení antivirového softwaru a nástrojů na odstranění virů či izolování zavirovaných 
nástrojů jsou zcela mimo rozsah působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tato směrnice posiluje význam sítí, 
např. sítě G8 nebo sítě kontaktních bodů
s nepřetržitým provozem zřízené na 
základě úmluvy Rady Evropy, pro výměnu 
informací, aby se zajistila okamžitá pomoc 
pro účely šetření nebo řízení týkajících se 
trestných činů souvisejících s informačními 
systémy nebo daty nebo pro sběr 
elektronických údajů o trestném činu. 
Vzhledem k rychlosti, kterou lze provést 

(11) Tato směrnice posiluje význam sítí, 
např. sítě G8 nebo sítě kontaktních bodů
s nepřetržitým provozem zřízené na 
základě úmluvy Rady Evropy, pro výměnu 
informací, aby se zajistila okamžitá pomoc 
pro účely šetření nebo řízení týkajících se 
trestných činů souvisejících s informačními 
systémy nebo daty nebo pro sběr údajů
o trestném činu či o záměru spáchat 
trestný čin. Vzhledem k rychlosti, kterou 
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rozsáhlé útoky, by členské státy měly být 
schopny rychle reagovat na naléhavé 
žádosti z této sítě kontaktních bodů. 
Poskytnutá pomoc by měla zahrnovat 
usnadnění nebo přímé provedení 
následujících opatření: poskytnutí 
technického poradenství, ochrana údajů, 
získávání důkazů, poskytování právních 
informací a lokalizace podezřelých osob.

lze provést rozsáhlé útoky, by členské 
státy, Unie a Evropská agentura pro 
bezpečností sítí a informací měly být 
schopny rychle a účinně reagovat na 
naléhavé žádosti z této sítě kontaktních 
bodů. Poskytnutá pomoc by měla 
zahrnovat usnadnění nebo přímé provedení 
následujících opatření: poskytnutí 
technické pomoci, včetně poradenství 
týkajícího se obnovení funkčností 
informačního systému, ochrana údajů
v souladu se zásadami ochrany osobních 
údajů, získávání důkazů, poskytování 
právních informací, identifikace 
ohrožených nebo získaných informací
a lokalizace a identifikace podezřelých 
osob.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pro předcházení útokům na 
informační systémy a boj proti nim je 
velmi důležitá spolupráce veřejných 
orgánů se soukromým sektorem
a občanskou společností. S těmito 
partnery by měl být navázán trvalý dialog 
vzhledem k tomu, že ve velké míře 
využívají informační systémy, a s cílem 
sdílet odpovědnost, která je potřeba pro 
stabilní a řádné fungování těchto systémů.
K vytvoření kultury bezpečnosti IT je 
důležité zvýšit informovanost všech stran 
využívajících informační systémy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Je třeba shromažďovat údaje
o trestných činech, na které se vztahuje tato 
směrnice, aby bylo možné vytvořit si 
ucelenější představu o tomto problému na 
úrovni Unie a tak přispět k přípravě 
efektivnějších odpovědí. Je třeba, aby 
členské státy, podporovány Komisí
a Evropskou agenturou pro bezpečnost 
sítí a informací, zlepšily výměnu 
informací o útocích na informační 
systémy. Údaje kromě toho pomohou 
specializovaným subjektům a agenturám, 
například skupinám pro reakci na 
počítačové hrozby (CERT) v členských 
státech, Europolu a Evropské agentuře pro 
bezpečnost sítí a informací, lépe 
vyhodnotit rozsah kybernetické trestné 
činnosti a stav bezpečnosti sítí a informací
v Unii a podpořit členské státy při 
přijímání řešení v reakci na události 
ohrožující bezpečnost informačních sítí.
Lepší znalosti o stávajících a budoucích 
rizicích umožní přijímat účinnější řešení
k předcházení útokům na informační 
systémy, boji proti nim a omezování 
způsobených škod.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Ačkoli tato směrnice musí splňovat 
přísné požadavky právní jistoty
a předvídatelnosti v trestním právu, 
existuje rovněž potřeba – již naplňují 
ustanovení této směrnice o sběru údajů, 
výměně informací a povinnosti Komise 
pravidelně informovat o jejím uplatňování
a předkládat potřebné návrhy –, aby byl 
zaveden flexibilní mechanismus, který by 
umožnil přizpůsobení se budoucímu 
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vývoji a mohl by případně vést k rozšíření 
oblasti působnosti této směrnice. Budoucí 
vývoj zahrnuje jakýkoli technologický 
vývoj, který například umožní účinnější 
prosazování práva v oblasti útoků proti 
informačním systémům či usnadní 
prevenci a zmírňování dopadů těchto 
útoků. 

Odůvodnění

Ačkoli zavedení trestů je vítaným krokem, neměl by se komplexní přístup Unie k řešení 
kybernetické trestné činnosti zaměřovat jen na účinné prosazování práva, ale i na vytváření 
strategií a nástrojů k prevenci těchto trestných činů. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací by měla plnit strategickou 
úlohu v koordinaci úsilí členských států
a orgánů Unie. Agentura může být 
například pověřena dohledem nad 
výměnou informací mezi nimi, a fungovat 
tak jako jednotné kontaktní místo a registr 
událostí ohrožujících kybernetickou 
bezpečnost v Unii. Může být pověřena
i centralizací statistických údajů
o trestných činech uvedených v této 
směrnici na úrovni Unie a může je 
používat jako základ při přípravě zpráv
o stavu bezpečnosti informačních systémů
a počítačových dat v celé Unii.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji
s organizovanou trestnou činností
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu přijmout na úrovni 
Unie další opatření na sbližování 
vnitrostátních trestněprávních předpisů
v této oblasti. Unie by rovněž měla 
navázat užší mezinárodní spolupráci
v oblasti bezpečnosti sítí a informačních 
systémů za účasti všech příslušných 
mezinárodních aktérů. Kromě toho by 
koordinace stíhání případů útoků proti 
informačním systémům měla být 
usnadněna přijetím rámcového rozhodnutí 
Rady 2009/948/SVV o předcházení 
kompetenčním sporům při výkonu 
pravomoci v trestním řízení a jejich řešení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice definuje trestné činy
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a stanoví minimální pravidla 
týkající se sankcí za tyto trestné činy. Jejím 
cílem je rovněž zavést společná ustanovení 
zaměřená na předcházení takovým útokům
a na zlepšení evropské spolupráce v této 
oblasti trestního soudnictví.

Tato směrnice definuje trestné činy
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a stanoví harmonizovaná
minimální pravidla týkající se sankcí za 
tyto trestné činy. Jejím cílem je rovněž 
zavést společná ustanovení zaměřená na 
předcházení takovým útokům i na boj proti 
nim a na zlepšení evropské spolupráce
v této oblasti, zejména co se týče trestního 
soudnictví.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo
k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy.

d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo
k jeho části nebo který není povolen 
právními předpisy členských států nebo 
Unie.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počítačového hesla, přístupového kódu 
nebo obdobných dat, která umožňují 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k jeho části.

b) počítačového hesla, přístupového kódu, 
digitálního či fyzického bezpečnostního 
klíče nebo obdobných dat, která umožňují 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k jeho části.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby nedovolené 
předávání identifikačních údajů jiným 
osobám za účelem provozování jakékoli
z činností uvedených v článcích 3 až 7 
bylo trestným činem.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby spáchání 
činu podle článků 3 až 7 osobou, která má
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v rámci svého zaměstnání přístup
k bezpečnostním systémům chránícím 
informační systémy, bylo považováno za
přitěžující okolnost a bylo trestným činem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
pomocí nástroje určeného k provedení 
útoků s dopadem na velké množství 
informačních systémů nebo útoků 
působících značnou škodu, například
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů nebo ztráty osobních 
údajů.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
pomocí nástroje určeného k provedení 
útoků s dopadem na velké množství 
informačních systémů nebo útoků 
působících značnou škodu, například
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů nebo ztráty osobních 
údajů či citlivých informací.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ve prospěch právnické osoby se sídlem
na území dotčeného členského státu.

c) ve prospěch právnické osoby usazené na 
území dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem výměny informací týkajících 
se trestných činů uvedených v článcích 3 
až 8 a v souladu s pravidly ochrany údajů 

1. Za účelem výměny informací týkajících 
se trestných činů uvedených v článcích 3 
až 8 a v souladu s pravidly ochrany údajů 
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členské státy využívají stávající síť 
operativních kontaktních míst
s nepřetržitým provozem. Členské státy 
rovněž zavedou postupy, které jim umožní 
odpovídat na naléhavé dotazy nejpozději 
do osmi hodin. V takové odpovědi se 
uvede alespoň zda a v jaké formě se 
odpoví na žádost o pomoc a kdy.

členské státy zajistí, aby měly funkční 
vnitrostátní kontaktní místo, a využívají 
síť operativních kontaktních míst
s nepřetržitým provozem a také předávají 
tyto informace Komisi a Evropské 
agentuře pro bezpečnost sítí a informací. 
Členské státy rovněž zavedou postupy, 
které jim umožní odpovídat na naléhavé 
dotazy nejpozději do osmi hodin. Taková 
odpověď musí být účinná a musí
v případě potřeby zahrnovat usnadnění či 
přímé uplatnění následujících opatření: 
poskytnutí technického poradenství, 
včetně poradenství týkajícího se obnovení 
funkčnosti informačního systému, 
ochrana údajů v souladu se zásadami 
ochrany osobních údajů, získávání 
důkazů, poskytování právních informací
a lokalizace a identifikace podezřelých 
osob. Kontaktní místa uvedou, v jaké 
formě a lhůtě budou žádosti o pomoc 
zodpovězeny.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uvědomí Komisi
o kontaktních místech, která jmenovaly pro 
účely výměny informací o trestných činech 
uvedených v článcích 3 až 8. Komise tyto 
informace předá ostatním členským státům.

2. Členské státy uvědomí Komisi, Eurojust
a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí
a informací o kontaktních místech, která 
jmenovaly pro účely výměny informací
o trestných činech uvedených v článcích 3 
až 8. Komise tyto informace předá 
ostatním členským státům.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
 Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Údaje sebrané podle tohoto článku 
předávají členské státy Komisi, Europolu
a Evropské agentuře pro bezpečnost sítí
a informací a rovněž zajistí zveřejňování 
pravidelných komplexních přehledů těchto 
statistických zpráv.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
 Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [ČTYŘ LET OD PŘIJETÍ 
SMĚRNICE] a následně jednou za tři roky 
Komise předloží Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o provádění směrnice
v členských státech, včetně případných 
potřebných návrhů.

1. Do [ČTYŘ LET OD PŘIJETÍ 
SMĚRNICE] a následně jednou za tři roky 
Komise po konzultaci se všemi 
zúčastněnými stranami předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o provádění směrnice v členských státech, 
včetně případných potřebných návrhů.
Komise v každé zprávě uvede a s ohledem 
na případné návrhy vezme v potaz 
technická řešení, která umožní účinnější 
prosazování práva v Unii v oblasti útoků 
proti informačním systémům, včetně 
technických řešení, která by mohla sloužit
k prevenci nebo zmírňování následků 
těchto útoků.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předají Komisi veškeré 
informace potřebné pro vypracování 
zprávy uvedené v odstavci 1. Součástí 

2. Členské státy a Evropská agentura pro 
bezpečnost sítí a informací předají Komisi 
veškeré informace potřebné pro 
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těchto informací je podrobný popis 
legislativních a nelegislativních opatření 
přijatých při provádění této směrnice.

vypracování zprávy uvedené v odstavci 1. 
Součástí těchto informací je podrobný 
popis legislativních a nelegislativních 
opatření přijatých při provádění této 
směrnice.
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