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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) 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 a Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací, aby tak mohla 
Unie zaujmout společný a komplexní 
přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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, 

(2) Útoky proti informačním systémům, 
zejména v důsledku organizované trestné 
činnosti, představují rostoucí hrozbu pro 
fungování informačních systémů v Unii
i 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. Tato skutečnost ohrožuje vytváření 
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bezpečnosti a práva, a proto je třeba na ni 
reagovat na úrovni Evropské unie.

bezpečnější informační společnosti
a oblasti svobody, bezpečnosti a práva,
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 2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 ke stále 
nebezpečnějším a opakovaným rozsáhlým 
útokům namířeným proti informačním 
systémům, které jsou kritické pro 
jednotlivé státy nebo pro konkrétní funkce 
ve veřejném nebo soukromém sektoru. 
Tyto útoky mohou způsobit značné 
hospodářské ztráty, a to jak v důsledku 
přerušení informačních systémů
a samotných komunikací, tak i v důsledku 
ztráty důvěrných informací důležitých
z obchodního hlediska. Hrozí, že tím 
mohou být postiženy zejména inovativní 
malé a střední podniky, které jsou na 
řádném fungování a dostupnosti 
informačních systémů závislé a současně 
mají spíše omezené možnosti věnovat na 
bezpečnost informací dostatek zdrojů. 
Tuto tendenci doprovází vývoj stále 
vyspělejších nástrojů, jež mohou pachatelé 
trestných činů využívat k provádění 
kybernetických útoků různých druhů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

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 měly
členské státy stanovit sankce za útoky proti 
informačním systémům. Stanovené sankce 
by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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. Tato úmluva představuje právní 
referenční rámec pro boj s kybernetickou 
trestnou činností, včetně útoků proti 
informačním systémům. Tato směrnice
přihlíží k příslušným ustanovením 
úmluvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

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 obsažených
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.  

Or. en

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 software a nástrojů na odstranění virů či izolace nakažených nástrojů 
jsou zcela mimo rozsah působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 7

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 
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zaveden flexibilní mechanismus, který by 
umožnil přizpůsobení se budoucímu 
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. 

Or. en

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 8

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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
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 10

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. Rovněž zajistí zveřejňování 
komplexních přehledů těchto statistických 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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, i technická 
řešení, která by mohla sloužit k prevenci
a zmírňování následků těchto útoků.

Or. en
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