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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA)
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0521),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0302/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. února 
20111,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Rozpočtového výboru (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY týkající se 
Evropské agentury pro bezpečnost sítí
a informací (ENISA)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
zřizuje Agentura Unie pro bezpečnost sítí
a informací (UNISA)

Or. en

                                               
1 Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 58.
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Odůvodnění

Změna názvu klade důraz na skutečnost, že se tímto nařízením zřizuje nástupce agentury 
ENISA, která byla zřízena nařízením č. 460/2004. Změna výrazu „Evropská“ na „Unijní“ 
rovněž sleduje příklad Rady, která provedla stejnou změnu ve zbývajícím textu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Elektronické komunikace, 
infrastruktura a služby jsou důležitým 
faktorem hospodářského a sociálního 
rozvoje. Hrají důležitou roli pro společnost
a jsou obecně rozšířené podobně jako 
zařízení pro dodávku elektřiny a vody. 
Jejich narušení může způsobit značné 
hospodářské škody, což zdůrazňuje 
význam opatření ke zvýšení ochrany
a odolnosti zaměřených na zajištění 
kontinuity klíčových služeb. Bezpečnost 
elektronických komunikací, infrastruktury
a služeb, zejména jejich integrity
a dostupnosti, je postavena před úkoly, 
které se neustále rozšiřují. Obavy 
společnosti vzrůstají v neposlední řadě 
kvůli možným problémům z důvodu 
složitosti systému, nehod, chyb a útoků, 
které mohou mít důsledky pro fyzickou 
infrastrukturu zajišťující služby důležité 
pro blahobyt evropských občanů.

(1) Elektronické komunikace, 
infrastruktura a služby jsou jak přímo, tak 
nepřímo důležitým faktorem 
hospodářského a sociálního rozvoje. Hrají 
důležitou roli pro společnost a samy osobě 
se staly obecně rozšířenými podobně jako 
zařízení pro dodávku elektřiny a vody
a také představují důležité faktory při 
zásobování elektřinou, vodou
a poskytování dalších klíčových služeb. 
Jejich narušení může způsobit značné 
hospodářské škody, což zdůrazňuje 
význam opatření ke zvýšení ochrany
a odolnosti zaměřených na zajištění 
kontinuity klíčových služeb. Bezpečnost 
elektronických komunikací, infrastruktury
a služeb, zejména jejich integrity
a dostupnosti, je postavena před úkoly, 
které se neustále rozšiřují a které mimo 
jiné souvisí s jednotlivými složkami 
komunikační infrastruktury a softwarem 
řídicím tyto složky, s infrastrukturou 
obecně a se službami poskytovanými 
prostřednictvím této infrastruktury. Obavy
společnosti vzrůstají v neposlední řadě 
kvůli možným problémům z důvodu 
složitosti systému, nehod, chyb a útoků, 
které mohou mít důsledky pro fyzickou 
infrastrukturu zajišťující služby důležité 
pro blahobyt evropských občanů.

Or. en
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Odůvodnění

Změny lépe odrážejí prvky infrastruktury elektronické komunikace a širší společenský význam 
této infrastruktury.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zástupci členských států rozhodli na 
zasedání Evropské rady dne 
13. prosince 2003, že Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), 
která byla zřízena na základě návrhu 
Komise, bude mít sídlo v Řecku ve městě, 
které určí řecká vláda.

(4) Zástupci členských států rozhodli na 
zasedání Evropské rady dne 
13. prosince 2003, že Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), 
která byla zřízena na základě návrhu 
Komise, bude mít sídlo v Řecku ve městě, 
které určí řecká vláda. Řecká vláda určila, 
že ENISA bude mít své sídlo v Heraklionu 
na Krétě.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění popisu Komise, jak se sídlem původní agentury ENISA stalo město Heraklion. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament a Rada přijaly
v roce 2004 nařízení (ES) č. 460/2004
o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost 
sítí a informací za účelem přispět k cílům 
zajištění vysoké úrovně bezpečnosti sítí
a informací v Unii a vytvoření kultury 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a veřejné 
správy. V roce 2008 přijaly Evropský 
parlament a Rada nařízení (ES) č. 
1007/2008, kterým byl mandát agentury 

(5) Evropský parlament a Rada přijaly
v roce 2004 nařízení (ES) č. 460/2004
o zřízení agentury ENISA za účelem přispět
k cílům zajištění vysoké úrovně 
bezpečnosti sítí a informací v Unii
a vytvoření kultury bezpečnosti sítí
a informací v zájmu občanů, spotřebitelů, 
podniků a veřejné správy. V roce 2008 
přijaly Evropský parlament a Rada nařízení 
(ES) č. 1007/2008, kterým byl mandát 
agentury prodloužen do března 2012.
V roce 2011 přijaly Evropský parlament
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prodloužen do března 2012. a Rada nařízení (ES) č. 580/20111, kterým 
byl mandát agentury prodloužen do 13. 
září 2013.
______________
1 Úř. věst. L 165, 24.6.2011, s. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od vytvoření agentury se úkoly
v bezpečnosti sítí a informací změnily 
spolu s technologií, vývojem trhu
a sociálně ekonomickým vývojem a byly 
předmětem dalšího zvažování a diskuse. 
Unie v reakci na měnící se úkoly 
aktualizovala v řadě dokumentů své 
priority pro politiku bezpečnosti sítí
a informací, včetně sdělení Komise z roku 
2006 – Strategie pro bezpečnou informační 
společnost – „Dialog, partnerství a posílení 
účasti“, usnesení Rady z roku 2007
o strategii pro bezpečnou informační 
společnost v Evropě, sdělení Komise
z roku 2009 o ochraně kritické informační 
infrastruktury – „Ochrana Evropy před 
rozsáhlými počítačovými útoky
a narušením: zvyšujeme připravenost, 
bezpečnost a odolnost“, závěrů 
předsednictví z ministerské konference
o ochraně kritické informační 
infrastruktury (CIIP), usnesení Rady z roku 
2009 o společném evropském přístupu
k bezpečnosti sítí a informací. Byla uznána 
potřeba modernizovat a posílit agenturu, 
aby úspěšně přispívala k úsilím evropských 
institucí a členských států za účelem 
rozvoje evropské kapacity pro zvládnutí 
úkolů v bezpečnosti sítí a informací. 
Komise nedávno přijala Digitální agendu 

(6) Od vytvoření agentury se úkoly
v bezpečnosti sítí a informací změnily 
spolu s technologií, vývojem trhu
a sociálně ekonomickým vývojem a byly 
předmětem dalšího zvažování a diskuse. 
Unie v reakci na měnící se úkoly 
aktualizovala v řadě dokumentů své 
priority pro politiku bezpečnosti sítí
a informací, včetně sdělení Komise z roku 
2006 – Strategie pro bezpečnou informační 
společnost – „Dialog, partnerství a posílení 
účasti“, usnesení Rady z roku 2007
o strategii pro bezpečnou informační 
společnost v Evropě, sdělení Komise
z roku 2009 o ochraně kritické informační 
infrastruktury – „Ochrana Evropy před 
rozsáhlými počítačovými útoky
a narušením: zvyšujeme připravenost, 
bezpečnost a odolnost“, závěrů 
předsednictví z ministerské konference
o ochraně kritické informační 
infrastruktury (CIIP), usnesení Rady z roku 
2009 o společném evropském přístupu
k bezpečnosti sítí a informací. Byla uznána 
potřeba modernizovat a posílit agenturu, 
aby úspěšně přispívala k úsilím evropských 
institucí, členských států a průmyslu
za účelem rozvoje evropské kapacity pro 
zvládnutí úkolů v bezpečnosti sítí
a informací. Komise nedávno přijala 
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pro Evropu, vlajkovou iniciativu strategie 
Evropa 2020. Cílem tohoto rozsáhlého 
programu je využít a rozvinout potenciál 
IKT a tento potenciál převést do 
udržitelného růstu a inovací. Podpora 
důvěry v informační společnost je jedním 
ze základních cílů tohoto rozsáhlého 
programu, který zahrnuje řadu činností 
Komise v této oblasti včetně tohoto návrhu.

Digitální agendu pro Evropu, vlajkovou 
iniciativu strategie Evropa 2020. Cílem 
tohoto rozsáhlého programu je využít
a rozvinout potenciál IKT a tento potenciál 
převést do udržitelného růstu a inovací. 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
6. července 2011 o evropských 
širokopásmových sítích: investice do 
digitálního růstu1 ještě více podtrhuje 
význam bezpečnosti sítí a informací.
Podpora důvěry v informační společnost je 
jedním ze základních cílů tohoto 
rozsáhlého programu, který zahrnuje řadu 
činností Komise v této oblasti včetně 
tohoto návrhu.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření vnitřního trhu v oblasti 
bezpečnosti elektronických komunikací
a obecněji v bezpečnosti sítí a informací si 
vyžadují různé formy technických
a organizačních postupů členských států
a Komise. Nestejnorodé uplatňování těchto 
požadavků může vést k neúčinným řešením
a vytvářet překážky vnitřního trhu. Je tedy 
třeba vytvořit odborné středisko na 
evropské úrovni, které by poskytovalo 
pokyny, poradenství a na žádost také
pomoc v otázkách týkajících se 
bezpečnosti sítí a informací a které by bylo 
oporou členských států a evropských
institucí. Agentura může reagovat na tyto 
potřeby rozvojem a udržováním vysoké 
úrovně odborných znalostí a tím, že bude 
nápomocná členským státům, Komisi

(7) Opatření vnitřního trhu v oblasti 
bezpečnosti elektronických komunikací
a obecněji v bezpečnosti sítí a informací si 
vyžadují různé formy technických
a organizačních postupů členských států
a institucí Unie. Nestejnorodé uplatňování 
těchto požadavků může vést k neúčinným 
řešením a vytvářet překážky vnitřního trhu. 
Je tedy třeba vytvořit odborné středisko na 
evropské úrovni, které by poskytovalo 
pokyny, poradenství a pomoc v otázkách 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací
a které by bylo oporou členských států
a institucí Unie. Agentura může reagovat 
na tyto potřeby rozvojem a udržováním 
vysoké úrovně odborných znalostí a tím, že 
bude nápomocná členským státům, 
institucím Unie a podnikatelskému 
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a následně i podnikatelskému sektoru, aby 
jim pomáhala splňovat právní a regulační 
požadavky bezpečnosti sítí a informací,
a přispívat tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

sektoru, aby jim pomáhala splňovat právní
a regulační požadavky bezpečnosti sítí
a informací a obecně se vyvarovat 
zbytečným a rozdílným požadavkům, které 
vedou k dodatečným nákladům pro 
podniky, k roztříštěnosti a překážkám
vnitřního trhu, a přispívat tím k řádnému 
fungování vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „instituce Unie“ zohledňuje terminologii Rady a měl by nahradit pojem „evropské 
instituce“ v celém textu, aniž by byly předkládány další jednotlivé pozměňovací návrhy. První 
změna v bodu odůvodnění 7 znamená, že se jedná o všechny instituce, a nejen o Komisi. 
Odkaz na rozdílné požadavky, náklady a roztříštěnost zdůrazňuje význam příspěvku agentury
k vnitřnímu trhu. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Agentura by měla plnit úkoly, které jí 
byly uloženy současnými právními 
předpisy Unie v oblasti elektronických 
komunikací, a celkově přispívat k vyšší 
úrovni bezpečnosti elektronických 
komunikací kromě jiného poskytováním 
odborných znalostí a poradenství
a podporou výměny osvědčených postupů. 

(8) Agentura by měla plnit úkoly, které jí 
byly uloženy právními předpisy Unie
v oblasti elektronických komunikací,
a celkově přispívat k vyšší úrovni 
bezpečnosti elektronických komunikací 
kromě jiného poskytováním odborných 
znalostí a poradenství a podporou výměny 
osvědčených postupů.

Or. en

Odůvodnění
Agentura by měla provádět úkoly, které jí byly svěřeny na základě právních předpisů Unie, jež 
se mohou průběžně měnit, a tudíž by se v textu nemělo odkazovat na současné právní předpisy 
Unie.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Agentura by měla přispívat k vysoké 
úrovni bezpečnosti sítí a informací v Unii
a vytvářet kulturu bezpečnosti sítí
a informací v zájmu občanů, spotřebitelů, 
podniků a organizací veřejného sektoru
v Evropské unii, a napomáhat tak řádnému 
fungování vnitřního trhu.

(11) Agentura by měla přispívat k vysoké 
úrovni bezpečnosti sítí a informací v Unii
a vytvářet kulturu bezpečnosti sítí
a informací v zájmu občanů, spotřebitelů, 
podniků a organizací veřejného sektoru
v Evropské unii, a napomáhat tak řádnému 
fungování vnitřního trhu. V této souvislosti 
by měly být agentuře přiděleny potřebné 
rozpočtové prostředky, aby mohla do 
konce druhého roku svého mandátu a po 
konzultaci všech příslušných 
zúčastněných stran předložit komplexní 
analýzu týkající se vypracování evropské 
strategie počítačové bezpečnosti;

Or. en

Odůvodnění
PN BUDG 2. Tomuto pozměňovacímu návrhu chybí odpovídající zásadní ustanovení, které je 
však začleněné zde v samostatném pozměňovacím návrhu jako dodatečný úkol.  

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souboru úkolů by mělo být 
uvedeno, jak má agentura plnit své cíle
a současně zajistit flexibilitu své činností. 
Úkoly plněné agenturou by měly obsahovat
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb a 
k posouzení stavu bezpečnosti sítí
a informací v Evropě ve spolupráci
s členskými státy. Agentura by měla zajistit 
koordinaci s členskými státy a zvýšit 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami

(12) V souboru úkolů by mělo být 
uvedeno, jak má agentura plnit své cíle
a současně zajistit flexibilitu své činností. 
Úkoly plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb a 
k posouzení stavu bezpečnosti sítí
a informací v Evropě ve spolupráci
s členskými státy a Komisí. Agentura by 
měla zajistit koordinaci s členskými státy
a institucemi Unie a zvýšit spolupráci mezi 



PE470.059v01-00 12/74 PR\875732CS.doc

CS

v Evropě zejména zapojením příslušných 
vnitrostátních orgánů a odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů,
a přispívat tím ke společnému přístupu
k bezpečnosti sítí a informací.

zúčastněnými stranami v Evropě zejména 
zapojením příslušných vnitrostátních 
orgánů a odborníků soukromého sektoru
v příslušných oblastech do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů,
a přispívat tím ke společnému přístupu
k bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Odůvodnění
Použití pojmu „příslušné oblasti“ zohledňuje skutečnost, že bezpečnost sítí a informací je 
důležitá i pro ochranu soukromí a údajů. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Agentura by měla působit jako 
referenční bod a budit důvěru díky své 
nezávislosti, kvalitě poradenství, které 
poskytuje, a informacím, které šíří, 
průhlednosti svých postupů a metodám 
práce a náležité péči při plnění uložených 
úkolů. Agentura by měla navázat na 
vnitrostátní úsilí a úsilí Unie a plnit své 
úkoly v plné spolupráci s členskými státy
a měla by být otevřena kontaktům
s průmyslem a ostatními zúčastněnými 
stranami. Agentura by kromě toho měla
vycházet ze vstupů soukromého sektoru
a spolupráce s ním, což hraje významnou
úlohu při zajišťování elektronických 
komunikací, infrastruktur a služeb.

(13) Agentura by měla působit jako 
referenční bod a budit důvěru díky své 
nezávislosti, kvalitě poradenství, které 
poskytuje, a informacím, které šíří, 
průhlednosti svých postupů a metodám 
práce a náležité péči při plnění uložených 
úkolů. Agentura by měla navázat na 
vnitrostátní úsilí a úsilí Unie a plnit své 
úkoly v plné spolupráci s členskými státy
a institucemi Unie. Agentura by měla
udržovat kontakty s průmyslem a ostatními 
zúčastněnými stranami a vycházet ze 
vstupů soukromého sektoru a spolupráce
s tímto sektorem, který sehrává zásadní
úlohu při zajišťování elektronických 
komunikací, infrastruktur a služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, a to na žádost Komise nebo
z vlastní iniciativy, aby pomohla rozvoji 
politiky v oblasti bezpečnosti sítí
a informací. Agentura by na požádání
měla být rovněž nápomocna členským 
státům a evropským institucím a orgánům
v jejich úsilí rozvíjet politiku a způsobilost 
bezpečnosti sítí a informací.

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, aby pomohla rozvoji politiky
v oblasti bezpečnosti sítí a informací. 
Agentura by měla být rovněž nápomocna 
členským státům a institucím a orgánům 
Unie v jejich úsilí rozvíjet politiku
a způsobilost bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Odůvodnění
Agentura by měla být schopna jednat převážně z vlastní iniciativy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Agentura by měla být rovněž 
nápomocna členským státům a evropským
institucím v jejich úsilí vytvářet a zvyšovat 
mezinárodní schopnost a připravenost 
předcházet problémům a incidentům
v bezpečnosti sítí a informací, odhalovat je
a mírnit a reagovat na ně. Agentura by
v tomto ohledu měla usnadňovat spolupráci 
mezi členskými státy navzájem a mezi 
členskými státy a Komisí. Agentura by 
měla za tímto účelem hrát aktivní roli
v podpoře členských států v jejich 
neustálém úsilí zvyšovat schopnost reakce
a organizovat a provádět vnitrostátní
a evropská cvičení v bezpečnostních 
událostech.

(16) Agentura by měla být rovněž 
nápomocna členským státům a institucím 
Unie v jejich úsilí vytvářet a zvyšovat 
mezinárodní schopnost a připravenost 
předcházet problémům a incidentům
v bezpečnosti sítí a informací, odhalovat je
a mírnit a reagovat na ně. Agentura by
v tomto ohledu měla usnadňovat spolupráci 
mezi členskými státy navzájem a mezi 
členskými státy, Komisí a dalšími 
institucemi Unie. Agentura by měla za 
tímto účelem hrát aktivní roli v podpoře 
členských států v jejich neustálém úsilí 
zvyšovat schopnost reakce a organizovat
a provádět vnitrostátní a evropská cvičení
v bezpečnostních událostech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) K lepšímu pochopení úkolů v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací musí Komise 
analyzovat současná a nově se objevující 
rizika. Agentura by za tímto účelem měla 
ve spolupráci s členskými státy a případně 
statistickými orgány shromáždit příslušné 
informace. Agentura by měla být rovněž 
nápomocna členským státům a evropským
institucím a orgánům v jejich úsilí 
zaměřeném na sběr, analýzu a šíření údajů
o bezpečnosti sítí a informací.

(18) K lepšímu pochopení úkolů v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací musí Komise 
analyzovat současná a nově se objevující 
rizika. Agentura by za tímto účelem měla 
ve spolupráci s členskými státy a případně 
statistickými orgány a dalšími subjekty
shromáždit příslušné informace. Agentura 
by měla být rovněž nápomocna členským 
státům a institucím a orgánům Unie
v jejich úsilí zaměřeném na sběr, analýzu
a šíření údajů o bezpečnosti sítí
a informací.

Or. en

Odůvodnění
Dalšími subjekty schopnými poskytovat relevantní informace o rizicích jsou organizace 
soukromého sektoru. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Agentura by měla usnadňovat 
spolupráci mezi příslušnými veřejnými 
orgány členských států, zejména 
podporovat rozvoj a výměnu osvědčených 
postupů a norem pro vzdělávací programy
a programy na zvýšení informovanosti. 
Rozšířená výměna informací mezi 
členskými státy tato opatření usnadní. 
Agentura by měla rovněž podporovat 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami
z veřejného a soukromého sektoru na 
úrovni Unie, zčásti podporou sdílení 

(20) Agentura by měla usnadňovat 
spolupráci mezi příslušnými veřejnými 
orgány členských států, zejména 
podporovat rozvoj a výměnu osvědčených 
postupů a norem pro vzdělávací programy
a programy na zvýšení informovanosti. 
Rozšířená výměna informací mezi 
členskými státy tato opatření usnadní. 
Agentura by měla přispívat ke zvyšování 
informovanosti jednotlivých uživatelů 
elektronické komunikace, infrastruktury
a služeb i tím, že by pomáhala členským 
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informací, osvětových kampaní
a vzdělávacích a školících programů.

státům při poskytování příslušných 
informací ve veřejném zájmu týkajících se 
bezpečnosti sítí a informací. Agentura by 
měla rovněž podporovat spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami z veřejného
a soukromého sektoru na úrovni Unie, 
zčásti podporou sdílení informací, 
osvětových kampaní a vzdělávacích
a školících programů.

Or. en

Odůvodnění
V návaznosti na telekomunikační balík z roku 2009 obsahuje směrnice o univerzální službě 
platformu pro shromažďování a poskytování standardizovaných a snadno srozumitelných 
informací ve veřejném zájmu, například o bezpečnostních rizicích, všem uživatelům internetu. 
Agentura má dobré předpoklady pro to, aby pomáhala členským státům při využívání této 
platformy, což by mělo agenturu také více zviditelnit pro veřejnost. Na internetové stránce 
US-CERT se nacházejí příklady těch druhů informací, které by mohly přicházet v úvahu:  
http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Agentura by měla při práci využívat 
výsledků současného výzkumu, vývoje
a technologického hodnocení, a zejména
výsledků různých výzkumných iniciativ 
Evropské unie.

(22) Agentura by měla při práci využívat 
výsledků současného výzkumu, vývoje
a technologického hodnocení, včetně
výsledků různých výzkumných iniciativ 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Agentura by měla sdílet zkušenosti
a obecné informace se subjekty
a agenturami zřízenými právními předpisy 

(23) Agentura by měla sdílet zkušenosti
a obecné informace se subjekty
a agenturami zřízenými právními předpisy 
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Evropské unie, které se zabývají 
bezpečností sítí a informací, je-li to účelné
a vhodné pro vykonávání její působnosti,
jejích cílů a úkolů.

Evropské unie, které se zabývají 
bezpečností sítí a informací, je-li to účelné
a vhodné pro vykonávání jejích cílů
a úkolů.

Or. en

Odůvodnění

PN má odrážet nový nadpis článku 1.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Agentura spolu s donucovacími 
orgány pro aspekty bezpečnosti počítačové 
trestné činnosti respektuje existující 
informační kanály a vytvořené sítě, jako 
jsou kontaktní místa uvedená v návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
o útocích proti informačním systémům, 
kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 
2005/222/SVV, nebo pracovní skupina 
vedoucích jednotek Europolu pro potírání 
trestné činnosti využívající špičkové 
techniky. 

(24) Agentura spolu s donucovacími 
orgány pro aspekty bezpečnosti počítačové 
trestné činnosti by měla respektovat
existující informační kanály a vytvořené 
sítě, jako jsou kontaktní místa uvedená
v návrhu směrnice Evropského parlamentu
a Rady o útocích proti informačním 
systémům, kterou se zrušuje rámcové 
rozhodnutí 2005/222/SVV, a pracovní 
skupina vedoucích jednotek Europolu pro 
potírání trestné činnosti využívající 
špičkové techniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Agentura by se za účelem dosažení 
svých cílů měla spojit s donucovacími 
orgány a orgány pro ochranu soukromí, 
aby zdůraznila a náležitě řešila aspekty 
boje proti počítačové trestné činnosti

(25) Agentura by se za účelem dosažení 
svých cílů měla spojit s vnitrostátními
a unijními donucovacími orgány, 
vnitrostátními orgány pro ochranu údajů
a soukromí, jako jsou vnitrostátní 
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v oblasti bezpečnosti sítí a informací. 
Zástupci těchto orgánů by se měli stát 
plnohodnotnými zúčastněnými stranami 
agentury a měli by být zastoupeni ve stálé 
skupině zúčastněných stran agentury. 

regulační orgány a vnitrostátní orgány 
pro ochranu údajů, a unijní orgány pro 
ochranu údajů a soukromí, jako jsou 
společné orgány dohledu a evropský 
inspektor ochrany údajů, aby zdůraznila
a náležitě řešila aspekty boje proti 
počítačové trestné činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a s tím 
souvisejících aspektů ochrany údajů
a soukromí. Zástupci těchto orgánů
a subjektů by se měli stát plnohodnotnými 
zúčastněnými stranami agentury 
prostřednictvím zastoupení ve stálé 
skupině zúčastněných stran agentury.

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat široká škála subjektů, s nimiž by agentura spolupracovala a z nichž by 
výkonný ředitel vybíral členy pro zřízení stálé skupiny zúčastněných stran, a to bez toho, aby 
byl tento výběr buď omezován (zpráva Rady o pokroku odkazuje pouze na orgány zřízené 
podle „práva Unie“), nebo aby se při něm upřednostňoval některý konkrétní subjekt. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Agentura by kromě toho měla být 
schopna v případech, kdy žádný jiný 
orgán na úrovni Unie nemá specifickou 
pravomoc, a ve spolupráci s příslušným 
členským státem a orgány Unie pomáhat 
při vypracování jednotné reakce Unie na 
incidenty spojené s bezpečností sítí
a informací, které se týkají vícero 
členských států.

Or. en

Odůvodnění
Sběr údajů, např. údajů wi-fi, který se ve vícero členských státech provádí stejným způsobem, 
by měl odpovídat koordinovanému přístupu Unie, a to zejména vzhledem k existenci 
harmonizovaných právních předpisů EU. Velmi odlišné reakce jednotlivých států na takovéto 
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případy jsou projevem roztříštěnosti a neexistence koordinovaného orgánu Unie, což má 
negativní vliv jak na jednotlivce, tak i na podniky. Agentura má dobré předpoklady pro to, 
aby převzala nezbytnou koordinační úlohu. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Plnění úkolů agentury by nemělo být
v rozporu s působností těchto orgánů
a nemělo by předjímat, omezovat nebo se 
překrývat s jejich pravomocemi a úkoly: 
vnitrostátní regulační orgány podle směrnic 
pro sítě a služby elektronických 
komunikací a rovněž Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
zřízené nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1211/2009 a Komunikační 
výbor uvedený ve směrnici 2002/21/ES, 
evropské normalizační orgány, vnitrostátní 
normalizační orgány a stálý výbor podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů, předpisů pro 
služby informační společnosti a dozorčí 
orgány členských států pro oblast ochrany 
fyzických osob s ohledem na zpracování 
osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. 

(27) Plnění úkolů agentury by mělo být 
posíleno a nemělo by být v rozporu
s působností těchto orgánů a předjímat, 
omezovat nebo se překrývat s jejich 
pravomocemi a úkoly: vnitrostátní 
regulační orgány podle směrnic pro sítě
a služby elektronických komunikací
a rovněž Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) zřízené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1211/2009 a Komunikační výbor 
uvedený ve směrnici 2002/21/ES, evropské 
normalizační orgány, vnitrostátní 
normalizační orgány a stálý výbor podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů, předpisů pro 
služby informační společnosti a dozorčí 
orgány členských států pro oblast ochrany 
fyzických osob s ohledem na zpracování 
osobních údajů a volný pohyb těchto údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Organizační struktura agentury by 
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měla být zjednodušena a posílena tak, aby 
umožňovala větší účinnost a efektivnost 
nákladů a zároveň nadále zajišťovala 
zastoupení Komise a členských států na 
vysoké úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Viz například pozměňovací návrhy, jimiž se ruší účast zástupců zúčastněných stran
a pracovních orgánů ve správní radě, zřizuje malá výkonná rada a zajišťuje schopnost
přijímat rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) S cílem zajistit, aby agentura byla 
efektivní, měly by členské státy a Komise 
být zastoupeny ve správní radě, která by 
měla vymezit obecné směry činnosti 
agentury a zaručit, že bude své úkoly plnit
v souladu s tímto nařízením. Správní radě 
by měly být svěřeny pravomoci potřebné 
pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho 
plnění, schvalování příslušných finančních 
předpisů, stanovení průhledných 
pracovních postupů pro přijímání 
rozhodnutí agentury, schvalování 
pracovního programu agentury, přijímání 
svého jednacího řádu a vnitřních 
organizačních předpisů agentury
a jmenování, rozhodování o prodloužení 
mandátu nebo odvolávání výkonného 
ředitele. Správní rada by měla mít možnost 
vytvářet pracovní orgány, které by jí byly
nápomocny v plnění úkolů; tyto orgány by 
například mohly navrhovat její 
rozhodnutí nebo sledovat jejich provádění. 

(28) S cílem zajistit, aby agentura byla 
efektivní, měly by být členské státy
a Komise odpovídajícím způsobem
zastoupeny ve správní radě, která by měla 
vymezit obecné směry činnosti agentury
a zaručit, že bude své úkoly plnit v souladu
s tímto nařízením. Správní radě by měly 
být svěřeny pravomoci potřebné pro 
sestavování rozpočtu, ověřování jeho 
plnění, schvalování příslušných finančních 
předpisů, stanovení průhledných 
pracovních postupů pro přijímání 
rozhodnutí agentury, schvalování 
pracovního programu agentury, přijímání 
svého jednacího řádu a vnitřních 
organizačních předpisů agentury
a jmenování, rozhodování o prodloužení 
mandátu – na základě potvrzení nebo 
stanoviska Evropského parlamentu – nebo 
odvolávání výkonného ředitele. Správní 
rada by měla vytvořit výkonnou radu, 
která by jí byla nápomocna v plnění 
úkolů.

Or. en
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Odůvodnění
S cílem posílit agenturu a zajistit jí odpovídající pozornost by řádnými členy správní rady
a výkonné rady měli být zástupci na vysoké úrovni. Jmenování výkonné rady by mělo být 
podmíněno potvrzením Evropského parlamentu, jako je tomu např. v případě výkonného 
ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví. Pracovní orgány správní rady jsou po 
vytvoření výkonné rady zbytečné (srv. PN výboru BUDG 5). 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Řádné fungování agentury vyžaduje, 
aby byl její výkonný ředitel jmenován na 
základě výkonnosti a doložených 
administrativních a řídicích schopností
a rovněž odbornosti a zkušenosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a aby 
vykonával své povinnosti v organizaci 
vnitřního fungování agentury zcela 
nezávisle. Výkonný ředitel by měl za tímto 
účelem po předchozích konzultacích
s útvary Komise zpracovat návrh 
pracovního programu agentury a učinit 
veškeré kroky nezbytné k zajištění jeho 
řádného plnění. Měl by každý rok 
zpracovávat návrh souhrnné zprávy, která 
se předkládá správní radě, návrh odhadu 
příjmů a výdajů agentury a měl by plnit 
rozpočet.

(29) Řádné fungování agentury, jako
v případě všech agentur Unie, vyžaduje, 
aby byl její výkonný ředitel jmenován na 
základě výkonnosti a doložených 
administrativních a řídicích schopností
a rovněž odbornosti a zkušenosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a aby 
vykonával své povinnosti v organizaci 
vnitřního fungování agentury zcela 
nezávisle. Výkonný ředitel by měl za tímto 
účelem po předchozích konzultacích
s Komisí zpracovat návrh pracovního 
programu agentury a učinit veškeré kroky 
nezbytné k zajištění jeho řádného plnění. 
Měl by každý rok zpracovávat návrh 
souhrnné zprávy, která se předkládá 
správní radě, návrh odhadu příjmů a výdajů 
agentury a měl by plnit rozpočet.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k článku 12, v nichž se přijímá stanovisko Rady, že by se měla zapojit 
samotná Komise a ne její útvary. 
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Výkonný ředitel by měl mít možnost 
sestavovat pracovní skupiny ad hoc, které 
by se věnovaly konkrétním otázkám, 
zejména vědeckým či technickým nebo 
otázkám právní nebo socioekonomické 
povahy. Při vytváření pracovních skupin ad 
hoc by výkonný ředitel měl usilovat
o vstup a využití příslušných vnějších 
odborných znalostí nezbytných k tomu, 
aby byla agentura schopna získat aktuální 
dostupné informace o úkolech bezpečnosti 
souvisejících s rozvojem informační 
společnosti. Agentura by měla zajistit, aby 
byly její pracovní skupiny ad hoc odborně 
způsobilé a reprezentativní a aby v nich 
byli případně podle odborné příslušnosti 
zahrnuti zástupci veřejné správy členských 
států, soukromého sektoru, včetně 
průmyslu, uživatelů a vědeckých 
odborníků v oblasti bezpečnosti sítí
a informací. Bude-li to nutné, může 
agentura případ od případu přizvat 
jednotlivé odborníky uznané jako odborně 
způsobilé v příslušné oblasti k účasti na 
jednáních pracovních skupin. Jejich výdaje 
by měla hradit agentura v souladu se svými 
vnitřními organizačními předpisy
a platnými finančními nařízeními.

(30) Výkonný ředitel by měl mít možnost 
sestavovat pracovní skupiny ad hoc, které 
by se věnovaly konkrétním otázkám, 
zejména vědeckým, technickým nebo 
otázkám právní či socioekonomické 
povahy. Při vytváření pracovních skupin ad 
hoc by výkonný ředitel měl usilovat
o vstup a využití příslušných vnějších 
odborných znalostí nezbytných k tomu, 
aby byla agentura schopna získat aktuální 
dostupné informace o úkolech bezpečnosti 
souvisejících s rozvojem informační 
společnosti. Výkonný ředitel by měl
zajistit, aby byly pracovní skupiny ad hoc 
odborně způsobilé a reprezentativní a aby
v nich byli případně podle odborné 
příslušnosti zahrnuti zástupci veřejné 
správy členských států, institucí Unie,
soukromého sektoru, včetně průmyslu, 
uživatelů a vědeckých odborníků v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací. Bude-li to 
vhodné, může výkonný ředitel případ od 
případu přizvat jednotlivé odborníky 
uznané jako odborně způsobilé v příslušné 
oblasti k účasti na jednáních pracovních 
skupin. Jejich výdaje by měla hradit 
agentura v souladu se svými vnitřními 
organizačními předpisy a platnými 
finančními nařízeními.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro pravidelný dialog se soukromým 
sektorem, organizacemi spotřebitelů
a ostatními dotčenými zúčastněnými 
stranami by agentura měla mít stálou 
skupinu zúčastněných stran. Stálá skupina 
zúčastněných stran ustavená správní radou 
na návrh výkonného ředitele by se měla 
věnovat otázkám, které mají význam pro 
všechny zúčastněné strany, a měla by je 
předkládat agentuře. Výkonný ředitel může
k jednání skupiny přizvat zástupce 
Evropského parlamentu a jiných 
příslušných orgánů, je-li to vhodné
a přiměřené vzhledem k pořadu jednání. 

(31) Pro pravidelný dialog se soukromým 
sektorem, organizacemi spotřebitelů
a ostatními dotčenými zúčastněnými 
stranami by agentura měla mít stálou 
skupinu zúčastněných stran. Stálá skupina 
zúčastněných stran ustavená správní radou 
na návrh výkonného ředitele by se měla 
věnovat otázkám, které mají význam pro 
zúčastněné strany, a měla by je předkládat 
agentuře. Výkonný ředitel může k jednání 
skupiny přizvat zástupce Evropského 
parlamentu a jiných příslušných orgánů, je-
li to vhodné a přiměřené vzhledem
k pořadu jednání.

Or. en

Odůvodnění

Stálá skupina zúčastněných stran by měla být schopna řešit otázky, i když nejsou relevantní 
pro každou ze zúčastněných stran ve stálé skupině, zejména s ohledem na rozšíření jejího 
složení.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Agentura by měla pracovat podle i) 
zásady subsidiarity a zajistit odpovídající 
míru koordinace mezi členskými státy
v otázkách týkajících se NIS, zvyšovat 
efektivnost vnitrostátních politik a přidávat 
jím tak hodnotu a ii) zásady 
proporcionality nepřesahující rámec toho, 
co je nutné k dosažení cílů vytyčených
v tomto nařízení. 

(32) Agentura by měla pracovat podle i) 
zásady subsidiarity a zajistit odpovídající 
míru koordinace mezi členskými státy
a vnitrostátními orgány v otázkách 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací, 
zvyšovat efektivnost vnitrostátních politik
a přidávat jím tak hodnotu a ii) zásady 
proporcionality nepřesahující rámec toho, 
co je nutné k dosažení cílů vytyčených
v tomto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V rámci své působnosti, cílů a plnění 
úkolů by agentura měla zejména dodržovat 
předpisy vztahující se na evropské instituce
a rovněž vnitrostátní předpisy o nakládání
s citlivými dokumenty. Správní rada by 
měla mít pravomoc přijímat rozhodnutí, 
která agentuře umožní zpracovávat 
utajované informace.

(34) V rámci své působnosti, cílů a plnění 
úkolů by agentura měla zejména dodržovat 
předpisy vztahující se na evropské instituce
a rovněž vnitrostátní předpisy o nakládání
s citlivými dokumenty. Správní rada by 
měla přijímat rozhodnutí, která agentuře 
umožní zpracovávat utajované informace.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být povinností správní rady zajistit, aby agentura mohla zpracovávat utajované 
informace.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Aby byla zaručena plná samostatnost
a nezávislost agentury, je třeba, aby měla
k dispozici samostatný rozpočet, který je 
rozhodující měrou financován z příspěvků 
Unie a z příspěvků třetích stran
zúčastněných na práci agentury. 
Hostitelský nebo jakýkoli jiný členský stát 
by měl mít možnost poskytnout dobrovolné 
příspěvky k příjmům agentury. Všechny 
subvence ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie podléhají rozpočtovému 
procesu Unie. Účetní dvůr by měl navíc 
provádět audit účetnictví.

(35) Aby byla zaručena plná samostatnost
a nezávislost agentury a bylo jí umožněno 
vykonávat další nové úkoly, včetně 
nečekaných naléhavých úkolů, je třeba, 
aby měla k dispozici dostatečný
a samostatný rozpočet, který je rozhodující 
měrou financován z příspěvků Unie a 
z příspěvků třetích stran zúčastněných na 
práci agentury. Hostitelský nebo jakýkoli 
jiný členský stát by měl mít možnost 
poskytnout dobrovolné příspěvky
k příjmům agentury. Všechny subvence ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
podléhají rozpočtovému procesu Unie. 
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Účetní dvůr by měl navíc provádět audit 
účetnictví s cílem zajistit transparentnost
a odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění
Jako v PN 3 výboru BUDG, s doplněním možnosti výrazného zvýšení výdajů v důsledku 
nepředvídaných nouzových událostí.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Agentura by měla být nástupcem 
agentury ENISA zřízené nařízením (ES) 
č. 460/2004. Podle rozhodnutí zástupců 
členských států na zasedání Evropské 
rady dne 13. prosince 2003 by měl
hostitelský stát udržovat a rozvíjet 
současná praktická ujednání, aby zajistil 
hladký a účinný provoz agentury, zejména 
pokud jde o spolupráci agentury s Komisí
a její pomoc Komisi, členským státům
a jejich příslušným orgánům, ostatním 
institucím a orgánům Unie a zúčastněným 
stranám veřejného a soukromého sektoru
v celé Evropě.

(36) Agentura by měla být nástupcem 
agentury ENISA zřízené nařízením (ES) 
č. 460/2004. Hostitelský stát by měl
udržovat a rozvíjet praktická ujednání, aby 
zajistil hladký a účinný provoz agentury, 
zejména pokud jde o spolupráci agentury
s Komisí a její pomoc Komisi, členským 
státům a jejich příslušným orgánům, 
ostatním institucím a orgánům Unie
a zúčastněným stranám veřejného
a soukromého sektoru v celé Evropě.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení formálně zřizuje agenturu jako nástupkyni agentury ENISA, která byla zřízena 
podle původního nařízení z roku 2004. Proto se na ni nevztahuje žádné rozhodnutí přijaté 
mezi členskými státy, které se týká tohoto nařízení z roku 2004. 
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Ustanovení bodu 47 
interinstitucionální dohody ze 17. května 
2006 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni
a řádném finančním řízení1 by se měla 
uplatňovat na obnovení mandátu 
agentury a žádným rozhodnutím
legislativního orgánu ve prospěch 
takového obnovení nejsou dotčena 
rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci 
ročního rozpočtového postupu.
____________
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Odůvodnění
PN 1 výboru BUDG, přeformulován jako bod odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předmět a oblast působnosti Předmět a cíle

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(dále jen „agentura“) pro zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, 
zvýšení informovanosti a vytvoření kultury 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Unii a tím i pro 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

1. Tímto nařízením se zřizuje Agentura 
Unie pro bezpečnost sítí a informací (dále 
jen „agentura“) pro provedení úkolů jí 
svěřených za účelem zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, 
zvýšení informovanosti a vytvoření kultury 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Unii a tím i pro 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura rozvíjí a udržuje vysokou 
úroveň odbornosti.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění bylo přesunuto z článku 2 a přijímá přístup Rady, aby se text (předtím část čl. 2 
odst. 3) uváděl jako samostatný odstavec.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura je Komisi, jiným institucím 
Unie, členským státům a průmyslu 
nápomocna při plnění požadavků na 
bezpečnost sítí a informací v současných
a budoucích právních předpisech Unie,
a přispívá tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Bývalý čl. 2 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Agentura je nápomocna při zvyšování
a posilování schopnosti a připravenosti 
členských států a Unie předcházet 
problémům a incidentům v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, odhalovat je
a reagovat na ně.

Or. en

Odůvodnění

Bývalý čl. 2 odst. 2. Byly přijaty změny Rady („...nápomocna při zvyšování a posilování...“). 
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Agentura využívá své odbornosti
k tomu, aby podněcovala širokou 
spolupráci subjektů jak veřejného, tak 
soukromého sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Bývalá část čl. 2 odst. 3. Změny navržené Radou byly přijaty.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Cíle
1. Agentura je Komisi a členským státům 
nápomocna při plnění právních
a regulačních požadavků na bezpečnost 
sítí a informací v současných a budoucích 
právních předpisech Unie, a přispívá tím
k řádnému fungování vnitřního trhu.
2. Agentura zvyšuje schopnost
a připravenost Unie a členských států 
předcházet problémům a incidentům
v oblasti bezpečnosti sítí a informací, 
odhalovat je a reagovat na ně.
3. Agentura rozvíjí a udržuje vysokou 
úroveň odbornosti a využívá ji k tomu, aby 
podněcovala širokou spolupráci subjektů 
veřejného a soukromého sektoru.

Or. en
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Odůvodnění

Sloučeno s článkem 1. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na cíl uvedený v článku 1 
plní agentura tyto úkoly:

1. S ohledem na účel a cíle uvedené
v článku 1 plní agentura tyto úkoly:

Or. en

Odůvodnění

Obecně se vypustila většina odkazů v článku 3 na to, že agentura může jednat pouze na 
základě žádosti. Agentura, která může pouze poskytovat poradenství týkající se spolupráce 
nebo tuto spolupráci usnadňovat, podporovat atd. a která nemá žádné nové operační úkoly, 
by měla mít možnost jednat z vlastního podnětu, považuje-li to za potřebné. Viz rovněž 
navržený čl. 3 odst. 1a (nový).

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pomáhá Komisi na její žádost nebo
z vlastní iniciativy při rozvoji politiky
bezpečnosti sítí a informací poskytováním 
poradenství, stanovisek a technických
a socioekonomických analýz
a vykonáváním přípravných prací pro 
tvorbu a novelizaci právních předpisů Unie
v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

a) pomáhá institucím Unie ve všech 
otázkách souvisejících s politikou
bezpečnosti sítí a informací poskytováním 
poradenství, stanovisek a analýz
a zajišťováním přípravných prací Komisi
pro tvorbu a novelizaci právních předpisů 
Unie v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Odůvodnění

Doplnění formulace „všech otázkách souvisejících s“ a vypuštění výrazů „rozvoji politiky“
a „technických a socioekonomických“ zohledňuje změny učiněné Radou.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytuje institucím Unie a členským 
státům poradenství ohledně potřeb 
výzkumu v oblasti bezpečnosti sítí
a informací s cílem umožnit účinnou 
reakci na současná a nově vznikající 
rizika a hrozby bezpečnosti sítí
a informací a účinně využívat technologie 
pro prevenci rizika;

Or. en

Odůvodnění

Znění Rady s malými změnami (včetně vypuštění odkazu na to, že agentura může poskytovat 
poradenství členským státům pouze na jejich žádost). 

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy
a Komisí v jejich úsilí zaměřeném na šíření 
mezinárodních informací za účelem
předcházení bezpečnostním událostem 
bezpečnosti sítí a informací, jejich 
odhalování a reakce na ně;

b) podporuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a usnadňuje spolupráci
mezi členskými státy a institucemi Unie
v jejich úsilí zaměřeném na předcházení 
bezpečnostním událostem majícím 
přeshraniční rozměr, které se týkají
bezpečnosti sítí a informací, jejich 
odhalování a reakce na ně;

Or. en

Odůvodnění

Úprava Rady byla přijata (přesunutí odkazu na přeshraniční rozměr), ale nebylo přijato 
přísnější znění Rady („s přeshraničními důsledky“). 
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pomáhá členským státům a evropským
institucím a orgánům v jejich úsilí 
zaměřeném na sběr, analýzu a šíření údajů
o bezpečnosti sítí a informací; 

c) pomáhá členským státům a institucím
a orgánům Unie při sběru, analýze a šíření 
údajů o bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) udržuje styky s příslušnými orgány 
členských států a Unie, včetně subjektů, 
které se zabývají kyberkriminalitou
a ochranou údajů, a vyměňuje si s nimi 
know-how a osvědčené postupy
a poskytuje poradenství ohledně aspektů 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací, 
které mohou mít dopad na jejich práci,
s cílem dosáhnout vzájemného posílení 
jejich úsilí a úsilí agentury o podporu 
lepší bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Odůvodnění

Znění Rady bylo přijato s některými úpravami (včetně vypuštění slova „synergie“ a přidání 
orgánů členských států). Srv. rovněž částečně doporučení č. 11 z července 2011 ve studii
o agentuře ENISA zadané výborem ITRE. 
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidelně posuzuje stav bezpečnosti sítí
a informací v Evropě ve spolupráci
s členskými státy a evropskými 
institucemi; 

d) pravidelně posuzuje stav bezpečnosti sítí
a informací v Evropě ve spolupráci
s členskými státy a Komisí;

Or. en

Odůvodnění

Znění Rady nebylo přijato, mimo jiné protože se zdá, že oslabuje toto ustanovení tím, že se 
posuzování bezpečnosti stává závislým na informacích poskytnutých členskými státy místo 
toho, aby byly členské státy (a Komise – hlavní relevantní orgán Unie) povinny 
spolupracovat. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány v Evropě, zejména jejich 
úsilí zaměřené na rozvoj a výměnu
osvědčených postupů a norem;

e) prosazuje spolupráci mezi příslušnými
veřejnými orgány v Evropě, zejména
s cílem rozvíjet a vyměňovat osvědčené 
postupy a normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pomáhá Unii a členským státům 
povzbuzovat využívání řízení rizik
a osvědčených postupů a norem 
bezpečnosti pro elektronické produkty, 

f) pomáhá Unii a členským státům 
povzbuzovat využívání řízení rizik
a osvědčených postupů a norem 
bezpečnosti pro elektronické produkty, 
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systémy a služby; systémy, sítě, software a služby, včetně 
podporou minimálních požadavků na 
řízení rizik a bezpečnost;

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla být schopna v budoucnu napomáhat předcházení takových případů, jako 
jsou útoky proti systému EU pro obchodování s emisemi tím, že poskytne platformu pro 
prosazování minimálních požadavků na řízení rizik a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podporuje spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami veřejného
a soukromého sektoru na úrovni Unie, 
mimo jiné podporou sdílení informací
a zvyšování informovanosti
a usnadňováním jejich úsilí zaměřeného 
na rozvoj a přejímání standardů řízení rizik
a bezpečnosti elektronických produktů, sítí
a služeb; 

g) prosazuje spolupráci mezi zúčastněnými 
stranami veřejného a soukromého sektoru 
na úrovni Unie, mimo jiné podporou 
sdílení informací a zvyšování 
informovanosti a usnadňováním rozvoje
a přejímání standardů řízení rizik
a bezpečnosti elektronických produktů, 
systémů, sítí, softwaru a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) usnadňuje dialog a výměnu 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami veřejného a soukromého sektoru 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací, 
včetně aspektů boje proti počítačové 
trestné činnosti; pomáhá Komisi při tvorbě 
politik, které berou v úvahu aspekty boje 

h) prosazuje dialog a výměnu osvědčených 
postupů mezi zúčastněnými stranami 
veřejného a soukromého sektoru týkajících 
se bezpečnosti sítí a informací, včetně 
aspektů boje proti počítačové trestné 
činnosti; pomáhá Komisi při tvorbě politik, 
které berou v úvahu aspekty boje proti 
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proti počítačové trestné činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací;

počítačové trestné činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pomáhá členským státům a evropským
institucím a orgánům na jejich žádost
v úsilí rozvíjet detekci, analýzu a schopnost 
reakce v oblasti bezpečnosti sítí
a informací;

i) pomáhá členským státům a institucím
a orgánům Unie v úsilí rozvíjet a zlepšovat
detekci, analýzu a schopnost reakce
v oblasti bezpečnosti sítí a informací, a to
i na daném místě, a také v úsilí 
organizovat a provádět evropská a – na 
žádost některého členského státu –
vnitrostátní cvičení a zapojovat se do 
mezinárodních cvičení;

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „daném místě“ se vztahuje k situacím, kdy by zaměstnanci agentury museli 
pomáhat členským státům na místě s naléhavými problémy. Odkaz na navržená cvičení je 
převzat z Rady. Ohledně „mezinárodních cvičení“ viz např. studii o agentuře ENISA, str. 12. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v součinnosti s Komisí a jinými 
příslušnými orgány členských států
a Unie pomáhá při koordinaci reakcí na 
porušení platných právních předpisů, 
která se týkají několika členských států;

Or. en
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Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 23a. Agentura by měla být schopna napomáhat např. při zaplňování 
mezery, která se projevila v nedávném případě týkajícím se sběru údajů wi-fi. Ačkoli se
v členských státech jednalo stejnou měrou jak o aspekty bezpečnosti sítí, tak o aspekty 
ochrany údajů, reakce členských států při uplatňování vnitrostátních právních předpisů 
založených na harmonizovaných právních předpisech EU se podstatným způsobem lišily.
V současné době neexistuje jediný orgán EU, který by byl schopen koordinovat vnitrostátní 
reakce a který by případně byl pro dotčeného provozovatele kontaktním místem.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) prosazuje zvyšování informovanosti 
koncových uživatelů o záležitostech 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací, 
boje proti počítačové kriminalitě
a ochrany soukromí a osobních údajů tím, 
že pomáhá členským státům při 
poskytování standardizovaných informací 
ve veřejném zájmu, jak je stanoveno v čl. 
21 KDS. 4 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. 
března 2002 o univerzální službě
a právech uživatelů týkajících se sítí
a služeb elektronických komunikací 
(směrnice o univerzální službě)1, a také 
tím, že pomáhá při vypracovávání 
takových informací, které mají být 
zahrnuty do dodávky nových zařízení 
určených k použití ve veřejných 
komunikačních sítích;
____________
1 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je umožnit agentuře, aby se podílela na aktivaci „platformy pro informace ve veřejném 
zájmu“ stanovené ve směrnici o univerzální službě z roku 2009. Bezpečnost sítí a informací 
konec konců závisí do značné míry na opatřeních jednotlivých uživatelů. Ti by proto měli být 
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informováni o hrozbách a preventivních opatřeních, která mohou přijmout, jak ve vlastním 
zájmu, tak pro lepší bezpečnost sítě obecně. Viz bod odůvodnění 20. 

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PC) pomáhá Komisi při vypracovávání 
komplexní strategie Unie pro bezpečnost 
sítí a informací tím, že po nezbytných
konzultacích se všemi zúčastněnými 
stranami předloží za tímto účelem 
komplexní analýzu; 

Or. en

Odůvodnění

Srv. PN 2 výboru BUDG (bod odůvodnění 11) a také zprávu výboru ITRE/Tzavela
o širokopásmovém připojení. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) plní úkoly svěřené agentuře 
legislativními akty Unie.

k) plní úkoly svěřené agentuře 
legislativními akty Unie a rovněž jakékoli 
pomocné úkoly, které jsou nezbytné pro 
plnění úkolů uvedených pod písm. a) až 
PC) nebo v jiných legislativních aktech 
Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura může v rámci oblasti 
působnosti a cílů tohoto nařízení jednat
z vlastní iniciativy. V případě, že členský 
stát požádal agenturu, aby jednala, 
informuje tento členský stát agenturu
o tom, zda a jakým způsobem zohlednil 
její doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 3 odst. 1. Vzhledem k tomu, že podle textu Rady může agentura 
poskytovat poradenství atd. nezávisle, se obecné odkazy Rady na to, že agentura má jednat 
pouze na žádost členského státu, jeví jako nadbytečné a rozporuplné, a proto se navrhuje je 
nepřevzít. Zdá se být logické a pro rozvoj agentury (např. pro hodnocení efektivnosti jejích 
služeb atd.) nápomocné, aby členský stát, který skutečně žádá o pomoc – na rozdíl od případu, 
kdy agentura jedná z vlastní iniciativy –, informoval agenturu o užitečnosti její pomoci. 

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy a instituce Unie 
pravidelně informují agenturu o hlavních 
složkách jejich činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla činnosti členských států doplňovat a ne kopírovat. Proto musí být o hlavní 
náplni těchto činností informována. Srv. čl. 4 odst. 2 nařízení o Evropské agentuře pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Skupiny pro reakci na počítačové hrozby 
(CERT)
1. Agentura podpoří skupiny CERT 
členských států a Unie a zavedení
a provoz sítě skupin CERT členských 
států a Unie, do níž patří i členové 
Evropské vládní skupiny CERT. S cílem 
napomáhat zajištění toho, aby každá ze 
skupin CERT členských států a Unie měla 
dostatečně rozvinuté kapacity a aby tyto 
kapacity co nejvíce odpovídaly kapacitám 
nejvyspělejších skupin CERT, pomáhá 
agentura při stanovování kritérií pro tyto 
skupiny a prosazuje dialog a výměnu 
informací a osvědčených postupů mezi 
skupinami CERT a Evropskou vládní 
skupinou CERT. Agentura prosazuje
a podporuje spolupráci mezi příslušnými 
skupinami CERT členských států a Unie
v případě bezpečnostních incidentů, které 
se týkají nebo mohou týkat několika 
těchto skupin.
2. Agentura usnadní kontakty a výměny 
informací a osvědčených postupů
s příslušnými státními a jinými skupinami 
CERT a dalšími skupinami a fóry ve 
třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Jak vyplývá z krátkého slyšení ve výboru ITRE, agentura hraje významnou úlohu ve vztahu ke 
skupinám pro reakci na počítačové hrozby (CERT) zřízeným na úrovni jednotlivých států
a Unie. Tato úloha si zaslouží být objasněna a zdůrazněna v samostatném textu. 
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) výkonná rada,

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření výkonné rady vyplývá z doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro 
agentury a je obsaženo ve stanovisku výboru BUDG (PN 5). Mělo by usnadnit a zjednodušit 
vnitřní provoz agentury. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada stanoví obecné směry 
činnosti agentury a zajišťuje, aby agentura 
pracovala v souladu s předpisy a zásadami 
stanovenými v tomto nařízení. Rovněž 
zajišťuje, aby práce agentury byla
v souladu s činnostmi členských států
a Unie. 

1. Správní rada stanoví obecné směry 
činnosti agentury a zajišťuje, aby agentura 
pracovala v souladu s předpisy a zásadami 
stanovenými v tomto nařízení. Rovněž 
zajišťuje, aby práce agentury byla
v souladu s činnostmi členských států
a Unie. Správní rada přijme správní 
ujednání se třetími zeměmi a schválí 
jakékoli další iniciativy mezinárodního 
rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Text o ujednáních se třetími zeměmi atd. vyplývá z doporučení interinstitucionální pracovní 
skupiny pro agentury.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada přijímá svůj jednací řád 
po dohodě s příslušnými útvary Komise. 

2. Správní rada přijímá svůj jednací řád 
po dohodě s Komisí. Jednací řád umožní 
urychlená rozhodnutí buď písemným 
postupem nebo prostřednictvím 
konferencí na dálku.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění „útvarů“ Komise odpovídá znění Rady na tomto místě i jinde. Úloha Komise by 
však měla být silnější než jen konzultační, jak to navrhuje Rada. 

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijímá vnitřní organizační 
předpisy agentury po dohodě s příslušnými 
útvary Komise. Tyto předpisy se 
zveřejňují.

3. Správní rada přijímá vnitřní organizační 
předpisy agentury po dohodě s Komisí. 
Tyto předpisy se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jmenuje výkonného 
ředitele v souladu s čl. 10 odst. 2 a může
ho odvolat. Správní rada vykonává 
disciplinární pravomoc vůči výkonnému 

4. Správní rada jmenuje výkonného 
ředitele po potvrzení Evropským 
parlamentem v souladu s čl. 10 odst. 2
a může ho zbavit funkce. Správní rada 
vykonává disciplinární pravomoc vůči 
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řediteli. výkonnému řediteli.

Or. en

Odůvodnění

Úloha Parlamentu při jmenování výkonné rady by měla být posílena, viz článek 10 a srv. 
nařízení 1093/2010 o Evropském orgánu dohledu pro bankovnictví přijaté postupem 
spolurozhodování. Byla přijata změna výrazu „odvolat“ na „zbavit funkce“ předložená 
Radou.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výkonný ředitel konzultuje správní 
radu ohledně hlavních činností, priorit
a cílů, na které se agentura v dalším roce 
zaměří. První návrh pracovního 
programu agentury vychází z výsledků 
těchto konzultací.

Or. en

Odůvodnění

Znění navržené Radou bylo přijato. 

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Správní rada rozhodne o zřízení 
kontaktních kanceláří a poboček. 

Or. en

Odůvodnění

Viz doporučení 8-9 uvedená ve studii o agentuře ENISA. Ačkoli správní rada může tyto 
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kanceláře zřídit, i když to není v nařízení výslovně uvedeno, doposud tak i přes mnohá 
doporučení v tomto smyslu neučinila. Znění není v rozporu s navrhovaným sídlem v Bruselu.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správní rada schvaluje pracovní 
program agentury v souladu s čl. 13 odst. 3
a souhrnnou zprávu o činnosti agentury za 
předchozí rok v souladu s čl. 14 odst. 2. 

5. Správní rada schvaluje pracovní 
program agentury v souladu s čl. 12 odst. 3
a souhrnnou zprávu o činnosti agentury za 
předchozí rok v souladu s čl. 13 odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Správní rada plní své povinnosti 
týkající se rozpočtu agentury na základě 
článků 19 a 21, sleduje zjištění
a doporučení vyplývající z interních či 
externích sufitních zpráv a hodnocení
a náležitě na ně reaguje;

Or. en

Odůvodnění

PN 4 výboru BUDG. 

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Správní rada může vytvářet pracovní 8. Správní rada vytváří ze svých členů 
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orgány složené z jejich členů na pomoc
v plnění svých úkolů, včetně zpracovávání 
rozhodnutí správní rady a sledování jejich 
plnění.

výkonnou radu na pomoc v plnění svých 
úkolů, včetně zpracovávání rozhodnutí 
správní rady a sledování jejich plnění.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 4. Po zřízení výkonné rady mohou být „pracovní orgány“ správní 
rady zrušeny. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Správní rada může po konzultaci
s útvary Komise a po náležitém 
informování rozpočtového orgánu 
přijmout víceletý plán zaměstnanecké 
politiky. 

9. Správní rada přijme po konzultaci
s Komisí víceletý plán zaměstnanecké 
politiky zohledňující víceletý výhled 
pracovního programu a prohlášení
o odhadech příjmů a výdajů agentury.
Správní rada náležitě informuje 
rozpočtový orgán. 

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené Radou byly přijaty. Viz rovněž studii o agentuře ENISA, v níž je navrženo, 
aby úloha správní rady při strategickém plánování náboru pracovníků byla vyjasněna 
(doporučení 3).

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce každého členského státu, tří 
zástupců jmenovaných Komisí a tří 
zástupců jmenovaných Komisí bez 
hlasovacího práva, z nichž každý 

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce každého členského státu, 
pověřeného jednat jménem tohoto státu,
a tří zástupců jmenovaných Komisí.
Členové správní rady mohou být 



PE470.059v01-00 44/74 PR\875732CS.doc

CS

zastupuje jednu z těchto skupin: nahrazeni náhradníky v souladu
s jednacím řádem správní rady.

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené Radou byly z větší části přijaty. V zájmu zefektivnění chodu agentury
a vzhledem k existenci stálé skupiny zúčastněných stran ovšem nejsou zástupci zúčastněných 
stran ve správní radě zapotřebí. 

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odvětví informačních a komunikačních 
technologií;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skupiny spotřebitelů; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vědečtí odborníci v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové rady a jejich náhradníci jsou 
jmenováni na základě stupně své 
zkušenosti a odbornosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací. 

2. Členové rady a jejich náhradníci jsou 
jmenováni na základě stupně své 
zkušenosti a odbornosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací. Mají rovněž 
nezbytné manažerské, administrativní
a rozpočtové dovednosti potřebné k plnění 
úkolů uvedených v článku 5. Členové rady 
jmenovaní Komisí jsou na úrovni ředitelů 
nebo na vyšší úrovni. Členové rady 
jmenovaní členskými státy jsou si rovni se 
členy rady jmenovanými Komisí. Subjekt, 
jenž hodlá jmenovat člena rady a jeho 
náhradníka, musí včas a předem 
poskytnout informace o úrovni jejich 
odpovídajících zkušeností a odbornosti,
a umožnit tak ostatním členským státům
a Komisi se vyjádřit. Komise a členské 
státy vezmou v úvahu jakoukoli 
odůvodněnou námitku vůči zamýšlenému 
jmenování člena rady.

Or. en

Odůvodnění

Viz částečně PN 6 výboru BUDG a bod odůvodnění 28. Je nezbytné zajistit, aby členové rady 
měly odpovídající postavení stanovené v požadavku na hodnostní zařazení zástupců Komise (v 
současnosti se jedná o dva generální ředitele a jednoho ředitele). Odpovídající zařazení na 
vnitrostátní úrovni musí stanovit členské státy. Je třeba ponechat prostor pro zohlednění 
případných odůvodněných námitek vůči kandidátům do členství v radě. 
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období zástupců skupin 
uvedených v bodě 1 písm. a), b) a c) je 
čtyři roky. Toto funkční období může být 
jednou prodlouženo. Ukončí-li zástupce 
spojení s příslušnou zájmovou skupinou, 
Komise jmenuje náhradu.

3. Funkční období členů správní rady je 
čtyři roky. Jejich funkční období může být 
jednou obnoveno.

Or. en

Odůvodnění

Viz PN 7 výboru BUDG upravený tak, aby zohlednil zrušení zástupců zúčastněných stran ve 
správní radě. 

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada volí z řad svých členů na 
dobu třech let předsedu a místopředsedu, 
kteří mohou být zvoleni opakovaně. 
Nemůže-li předseda vykonávat své 
povinnosti, zaujme jeho místo z moci 
úřední místopředseda.

Správní rada volí z řad svých členů na 
dobu tří let předsedu a místopředsedu, kteří 
mohou být zvoleni opakovaně. Nemůže-li 
předseda vykonávat své povinnosti, zaujme 
jeho místo z moci úřední místopředseda.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění. Netýká se českého znění. 
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada rozhoduje většinou svých
členů s hlasovacím právem.

1. Správní rada rozhoduje většinou 
přítomných členů s hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

 K usnadnění rozhodování. Souvisí s dalšími PN k článku 9.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro schválení jednacího řádu, vnitřních 
organizačních předpisů, rozpočtu, ročního 
pracovního programu agentury a pro 
jmenování, prodloužení funkčního období 
nebo odvolání výkonného ředitele je 
zapotřebí dvoutřetinové většiny členů 
správní rady s hlasovacím právem. 

2. Pro schválení jednacího řádu, vnitřních 
organizačních předpisů, rozpočtu, ročního 
pracovního programu agentury a pro 
jmenování, prodloužení funkčního období 
nebo odvolání výkonného ředitele je 
zapotřebí dvoutřetinové většiny 
přítomných členů správní rady
s hlasovacím právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro veškerá hlasování správní rady se 
požaduje kvérům dvou třetin členů 
správní rady s hlasovacím právem nebo 
jejich zástupců. Není-li dvora dosaženo, 
může předseda svolat mimořádné 
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zasedání, na němž mohou být rozhodnutí 
přijímána při dvoru jedné třetiny členů
s hlasovacím právem. Náležité oznámení, 
které se použije pro svolání mimořádného 
zasedání, stanoví jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

Dvoutřetinové kvérům odpovídá dvoru v nařízení 2010/1092 o Evropském výboru pro 
systémová rizika. Připomínku Rady, že zástupci mohou nahradit řádné členy, jak se uvádí
v čl. 6 odst. 1, není třeba opakovat. Poslední dvě věty se inspirují nařízením o Evropském 
výboru pro systémová rizika a jejich cílem je zajistit schopnost přijímat rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Výkonná rada
1. Má být vytvořena výkonná rada, kterou 
tvoří členové správní rady včetně dvou 
zástupců Komise. Počtem členů tato rada 
nepřesáhne jednu třetinu správní rady. 
Schází se přinejmenším jednou za 
čtvrtletí. Předseda správní rady je rovněž 
předsedou výkonné rady.
2. Správní rada pověří výkonnou radu 
prováděním přinejmenším níže uvedených 
úkolů, aniž by tím byly dotčeny úkoly 
výkonného ředitele:
a) dohledem nad uplatňováním 
rozhodnutí správní rady,
b) dohledem nad administrativními
a rozpočtovými otázkami jménem správní 
rady,
c) poskytováním pomoci a rad výkonnému 
řediteli,
d) přijímáním veškerých opatření mimo 
zasedání správní rady nezbytných pro 
řádnou správu agentury ,
e) přípravou rozhodnutí, programů
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a činností pro schválení správní radou.
3. Veškeré dokumenty rozeslané členům 
výkonné rady musejí být současně 
rozeslány také členům správní rady.
Všichni členové správní rady se mohou na 
vlastní náklady účastnit zasedání výkonné 
rady, ale hlasovací právo mají pouze ti 
členové, kteří jsou současně členy 
výkonné rady. Výkonná rada v této 
souvislosti předkládá na každém zasedání 
správní rady zprávu o činnosti.
4. Výkonnou radu svolává předseda vždy, 
když je třeba připravit rozhodnutí správní 
rady či poskytnout pomoc či radu řediteli. 
Výkonná rada přijímá rozhodnutí prostou 
většinou.
5. Ředitel se účastní zasedání výkonné 
rady, ale nemá hlasovací právo.

Or. en

Odůvodnění

PN 8 výboru BUDG odkazující na interinstitucionální pracovní skupinu s navrženými 
pozměňovacími návrhy a prvky z nařízení 2062/94 o Evropské agentuře pro bezpečnost
a zdraví při práci a nařízení 168/2007 o Agentuře pro základní práva. Rovněž viz studie
o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), v níž se uvádí, že správní rada 
je příliš velká, ačkoli se zdá, že pracuje přiměřeně dobře. Obavy uvedené ve studii o agentuře 
ENISA, jako je její vyloučení z rozhodování a nahrazení správní rady výkonným ředitelem, 
řeší mechanismus podávání zpráv mezi výkonnou a správní radou. 

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agenturu řídí výkonný ředitel, který je 
při výkonu svých povinností zcela 
nezávislý.

1. Agenturu řídí výkonný ředitel, který je 
při výkonu svých povinností zcela 
nezávislý.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění. Dodatek Rady, že výkonný ředitel „by měl průběžně prokazovat 
odhodlání usilovat o řádné a účinné řízení“ je nepřesný až zcela nesmyslný, a proto je zřejmě 
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jen na škodu, a tudíž nebyl přijat. Úkolem správní rady je jmenovat přiměřeně 
kvalifikovaného výkonného ředitele, jehož jmenování podléhá schválení Parlamentem,
a odvolat ho, pokud bylo rozhodnutí o jeho přijetí do funkce špatné nebo došlo ke změně 
okolností. Nová výkonná rada by navíc měla být schopná vykonávat dohled nad výkonným 
ředitelem mnohem účinněji.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výsledků
a doložených administrativních a řídicích 
schopností a rovněž konkrétní odbornosti
a zkušenosti. Před jmenováním může být
kandidát zvolený správní radou vyzván, 
aby před příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl
otázky členů tohoto orgánu. 

2. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada poté, co tuto volbu potvrdí Evropský 
parlament. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výsledků
a doložených administrativních a řídicích 
schopností a rovněž konkrétní odbornosti
a zkušenosti. Komise může za účelem 
sestavení seznamu vhodných kandidátů 
uspořádat otevřené výběrové řízení. Před 
jmenováním jsou kandidát zvolený správní 
radou a ostatní kandidáti na seznamu 
navržení Komisí vyzváni, aby před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinili prohlášení
a zodpověděli otázky členů tohoto orgánu.

Or. en

Odůvodnění

PN vychází z modelu čl. 51 odst. 2 nařízení 1093/2010 o Evropském orgánu pro bankovnictví, 
jenž bylo přijato postupem spolurozhodování. Znění rady vyžaduje, aby byl kandidát zvolen 
na základě otevřeného výběrového řízení. Vzhledem k možné (a pochopitelné) nelibosti 
vhodných kandidátů vystavovat se takové zkoušce, je lepší, když Komise bude moci vybírat 
kandidáty jako dříve a přitom bude mít možnost uspořádat v případě potřeby i výběrové 
řízení. Je možné provést srovnání s interinstitucionální pracovní skupinou při slyšení 
kandidátů v Parlamentu.
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výkonného ředitele může odvolat 
pouze správní rada.

Or. en

Odůvodnění

PN vychází z čl. 51 odst. 5 nařízení 1093/2010 o Evropském orgánu pro bankovnictví. 

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během devíti měsíců před koncem 
tohoto období uskuteční Komise 
hodnocení. Posoudí v něm zejména: 

3. Nejpozději šest měsíců před koncem
pětiletého období stanoveného v odstavci 2 
uskuteční Komise hodnocení a předloží
o něm hodnotící zprávu správní radě
a příslušnému výboru Evropského 
parlamentu. V hodnotící zprávě Komise 
posuzuje zejména: 

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s přihlédnutím k hodnotící zprávě
a pouze v těch případech, kdy je to 
odůvodněno povinnostmi a požadavky 
agentury, prodloužit funkční období 

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s přihlédnutím k hodnotící zprávě
a pouze v těch případech, kdy je to 
odůvodněno povinnostmi a požadavky 
agentury, prodloužit funkční období 
výkonného ředitele maximálně o pět let, 
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výkonného ředitele maximálně o tři roky. poté co k tomu obdrží stanovisko 
Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Viz PN 9-10 výboru BUDG. 

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. O svém záměru prodloužit funkční 
období výkonného ředitele informuje 
správní rada Evropský parlament. Výkonný 
ředitel může být do jednoho měsíce před 
prodloužením svého funkčního období 
vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů. 

5. O svém záměru prodloužit funkční 
období výkonného ředitele informuje 
správní rada Evropský parlament. Výkonný 
ředitel je do tří měsíců před prodloužením 
svého funkčního období vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud není funkční období 
prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své 
funkci až do jmenování svého nástupce.

6. Výkonný ředitel setrvá ve své funkci až 
do jmenování svého nástupce.

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené Radou byly přijaty. 
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přípravu pracovní náplně správní rady
a výkonné rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provádění pracovního programu
a rozhodnutí přijatých správní radou;

b) provádění pracovního programu
a rozhodnutí přijatých správní radou
a výkonnou radou;

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) jiné úkoly, které jsou mu uloženy tímto 
nařízením.

g) jiné úkoly, které jsou mu uloženy tímto 
nařízením, včetně přípravy a aktualizace 
víceleté strategie agentury;

Or. en

Odůvodnění

 Viz PN 13 výboru BUDG.
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výkonný ředitel může v případě potřeby
a v rámci cílů a úkolů agentury zřizovat 
pracovní skupiny ad hoc složené
z odborníků. Informuje o tom správní radu 
předem. Postupy týkající se zejména 
složení těchto skupin, jmenování 
odborníků výkonným ředitelem a činnosti 
pracovních skupin ad hoc jsou stanoveny 
ve vnitřních organizačních předpisech 
agentury.

8. Výkonný ředitel může v případě potřeby
a v rámci cílů a úkolů agentury zřizovat 
pracovní skupiny ad hoc složené
z odborníků. Informuje o tom výkonnou
radu předem. Postupy týkající se zejména 
složení těchto skupin, jmenování 
odborníků výkonným ředitelem a činnosti 
pracovních skupin ad hoc jsou stanoveny 
ve vnitřních organizačních předpisech 
agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výkonný ředitel dá administrativní 
podpůrný personál a jiné zdroje v případě 
potřeby k dispozici správní radě.

9. Výkonný ředitel dá administrativní 
podpůrný personál a jiné zdroje v případě 
potřeby k dispozici správní a výkonné radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele a se souhlasem jejích členů ustaví 
stálou skupinu zúčastněných stran složenou
z odborníků zastupujících příslušné 
zúčastněné strany, jako je odvětví 
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skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci
v oblasti bezpečnosti sítí a informací
a donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

informačních a komunikačních technologií, 
poskytovatelé veřejně dostupných 
elektronických komunikačních sítí nebo 
služeb, skupiny spotřebitelů, vědečtí 
odborníci v oblasti bezpečnosti sítí
a informací a příslušné orgány, včetně
donucovacích orgánů a orgánů pro 
ochranu soukromí.

Or. en

Odůvodnění

Účelem odkazu „se souhlasem jejích členů“ je zajistit vysokou úroveň odbornosti členů stálé 
skupiny zúčastněných stran. Ostatní změny vyjadřují převážně znění Rady. Slovo „Unie“,
které před donucovací orgány a orgány pro ochranu soukromí přidala Rada se nepřijímá, 
neboť působí dojmem, že tím vylučuje vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Skupině předsedá výkonný ředitel. 3. Skupině předsedá výkonný ředitel nebo 
osoba, kterou určí.

Or. en

Odůvodnění

Rada navrhuje, aby správní rada měla (na návrh výkonného ředitele) možnost zcela delegovat 
úlohu předsednictví skupiny zúčastněných stran jednomu z členů této skupiny. Předsedání 
skupině zúčastněných stran by ovšem mělo být především úkolem výkonného ředitele. Přesto 
je třeba výslovně uvést, že výkonný ředitel může v určitých případech jmenovat 
předsednictvím skupiny někoho jiného.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkční období jejích členů je dva a půl 
roku. Členové správní rady nesmějí být 

4. Funkční období jejích členů je dva a půl 
roku. Členové správní rady nesmějí být 
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členy skupiny. Zaměstnanci Komise jsou 
oprávněni účastnit se jednání a podílet se 
na činnosti skupiny.

členy skupiny. Zaměstnanci Komise
a odborníci z členských států jsou 
oprávněni účastnit se jednání a podílet se 
na činnosti skupiny. Pokud nejsou členy,
k účasti na zasedáních a na práci skupiny 
mohou být přizváni zástupci dalších 
subjektů, jejichž účast považuje výkonný 
ředitel za důležitou.

Or. en

Odůvodnění

Změny navržené Radou byly částečně přijaty. Omezení se pouze na subjekty „zřízené 
právními předpisy Unie“, jak navrhovala Rada, se nepřijímá. 

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura vykonává svou činnost
v souladu s pracovním programem, který
obsahuje všechny plánované aktivity. 
Pracovní program nebrání agentuře 
provádět neplánované činnosti, které 
odpovídají jejím cílům a úkolům
a stanoveným rozpočtovým omezením. 
Výkonný ředitel informuje správní radu
o činnostech agentury, které nejsou 
uvedeny v pracovním programu. 

1. Agentura vykonává svou činnost
v souladu s pracovním programem, který 
obsahuje všechny plánované aktivity. 
Pracovní program nebrání agentuře 
provádět neplánované činnosti, které 
odpovídají jejím cílům a úkolům
a stanoveným rozpočtovým omezením. 
Výkonný ředitel neprodleně informuje 
výkonnou radu o činnostech agentury, 
které nejsou uvedeny v pracovním 
programu. O tom, zda agentura může 
provádět neplánované činnosti, rozhoduje 
na žádost členů výkonné rady, kteří 
představují nejméně jednu třetinu všech 
členů s hlasovacím právem, výkonná 
rada. Všechny tyto žádosti se podávají do 
deseti dnů poté, co výkonný ředitel 
informoval výkonnou radu o neplánované 
činnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Pracovní program přijímá správní rada. Vzhledem k úkolům této agentury se může ve 
srovnání s úkoly agentury ENISA stát, že vzroste počet neplánovaných činností 
(odpovídajících úkolům agentury). Výkonná rada by proto měla mít možnost, pokud to 
dostatečná menšina požaduje, neprodleně rozhodnout, zda by měla být určitá neplánovaná 
činnost provedena či nikoli.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonný ředitel odpovídá za zpracování 
návrhu pracovního programu agentury 
po konzultaci s útvary Komise. Výkonný 
ředitel předkládá správní radě každý rok do 
15. března návrh pracovního programu pro 
příští rok. 

2. Výkonný ředitel odpovídá za zpracování 
návrhu pracovního programu agentury 
po konzultaci s útvary Komise. Výkonný 
ředitel předkládá správní radě každý rok do 
1. března návrh pracovního programu pro 
příští rok. Výkonný ředitel zajistí, aby 
první návrh pracovního programu 
agentury měl jasné cíle a stanovil 
ukazatele nezbytné pro měření úspěšnosti 
činností agentury.

Or. en

Odůvodnění

Znění Rady bylo z větší části přijato. 

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 30. listopadu každého roku schválí 
správní rada po konzultaci s útvary Komise
pracovní program agentury na příští rok. 
Pracovní program zahrnuje výhled na více 
let. Správní rada zajistí, aby pracovní 
program odpovídal cílům agentury
a rovněž legislativním a politickým 
prioritám Unie v oblasti bezpečnosti sítí

3. Do 30. listopadu každého roku schválí 
správní rada po konzultaci s Komisí
pracovní program agentury na příští rok. 
Pracovní program zahrnuje výhled na více 
let a pokrývá všechny aspekty provozu, 
činností a závazků agentury. Správní rada 
zajistí, aby pracovní program jasně uváděl 
cíle, kterých má být dosaženo, zdroje, 
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a informací. které mají být přiděleny, způsob, jakým 
budou výsledky činností agentury měřeny,
a aby odpovídal cílům agentury a rovněž 
legislativním a politickým prioritám Unie
v oblasti bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Odůvodnění

Viz část PN 11 výboru BUDG, s drobnou změnou, kdy formulace „všechny aspekty“ 
nahrazuje formulaci „jak potenciální, tak reálné“. Změny navržené Radou byly přijaty. 

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pracovní program je uspořádán
v souladu se zásadou řízení podle činností 
(ABM – Activity-Based Management). 
Pracovní program odpovídá odhadu příjmů
a výdajů agentury a jejímu rozpočtu na 
daný účetní rok.

4. Pracovní program je uspořádán
v souladu se zásadou řízení podle činností 
(ABM – Activity-Based Management)
s uvedením lidských a finančních zdrojů 
plánovaných pro jednotlivé činnosti. Za 
tímto účelem výkonný ředitel po dohodě
s Komisí stanoví odpovídající ukazatele 
výkonnosti, které umožní účinné 
hodnocení dosažených výsledků. Pracovní 
program odpovídá odhadu příjmů a výdajů 
agentury a jejímu rozpočtu na daný účetní 
rok, k němuž se program vztahuje.

Or. en

Odůvodnění

 Viz PN 11 výboru BUDG.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výkonný ředitel předloží pracovní 5. Výkonný ředitel předloží pracovní 
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program po jeho schválení správní radou 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi
a členským státům a zajistí jeho zveřejnění.

program po jeho schválení správní radou 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi
a členským státům a zajistí jeho zveřejnění. 
Přijme každé pozvání příslušného výboru 
Evropského parlamentu, aby předložil 
tento roční pracovní program a zúčastnil 
se výměny názorů o tomto programu.

Or. en

Odůvodnění

PN 12 výboru BUDG. 

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výkonný ředitel připraví rovněž 
víceletou strategii agentury a po 
konzultacích s Evropským parlamentem
a Komisí ji předloží správní radě nejméně 
osm týdnů před příslušným zasedáním 
správní rady.

Or. en

Odůvodnění

Viz PN 13 výboru BUDG. 

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonný ředitel předkládá správní radě 
každý rok návrh souhrnné zprávy o všech 
činnostech agentury v předchozím roce. 

1. Výkonný ředitel předkládá správní radě 
každý rok návrh souhrnné zprávy o všech 
činnostech agentury v předchozím roce
a přikládá zprávu o rozpočtovém
a finančním řízení. Tato obecná zpráva 
obsahuje odpovídající ukazatele 
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výkonnosti umožňující účinné hodnocení 
dosažených výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Viz PN 14 výboru BUDG. Znění navrhované Radou „V obecné zprávě je posouzen
a zveřejněn dopad činností agentury za předchozí rok“, se zdá být v podstatě identické.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádosti o poradenství a pomoc v rámci 
působnosti, cílů a úkolů agentury jsou 
podávány výkonnému řediteli
a doprovázeny základními informacemi, 
které objasňují danou otázku. Výkonný 
ředitel informuje správní radu
o obdržených žádostech a ve vhodné době
o dalším postupu ve věci žádosti. Pokud 
agentura žádost zamítne, musí své 
rozhodnutí odůvodnit.

1. Žádosti o poradenství a pomoc v rámci 
působnosti, cílů a úkolů agentury jsou 
podávány výkonnému řediteli
a doprovázeny základními informacemi, 
které objasňují danou otázku. Výkonný 
ředitel informuje výkonnou radu
o obdržených žádostech, možných 
dopadech na zdroje a ve vhodné době
o dalším postupu ve věci žádosti. Pokud 
agentura žádost zamítne, musí své 
rozhodnutí odůvodnit.

Or. en

Odůvodnění

S výjimkou odkazu na výkonnou radu tento PN zohledňuje znění Rady. 

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti podle odstavce 1 může podávat: vypouští se
a) Evropský parlament; 
b) Rada;



PR\875732CS.doc 61/74 PE470.059v01-00

CS

c) Komise; 
d) jakýkoli příslušný subjekt určený 
členským státem, například vnitrostátní 
regulační orgán ve smyslu článku 2 
směrnice 2002/21/ES.

Or. en

Odůvodnění
Vypouští se pro zjednodušení, neboť subjekty podporované agenturou vyplývají z úkolů
a jejich opětovné zmiňování by bylo zbytečnou duplikací, a proto, že agentura nemá povinnost 
reagovat na všechny žádosti. Odůvodněním, proč agentura odmítá určitou žádost, může být 
skutečnost, že prostě nespadá do jejích úkolů a/nebo že není podána nikým, kdo je v těchto 
úkolech uveden.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijme ve vnitřních 
organizačních předpisech agentury 
praktická opatření pro uplatňování 
odstavců 1 a 2, zejména s ohledem na 
podávání žádostí, stanovení pořadí jejich 
důležitosti, další postupy a informování 
správní rady o žádostech podávaných 
agentuře.

3. Správní rada přijme ve vnitřních 
organizačních předpisech agentury 
praktická opatření pro uplatňování 
odstavců 1 a 2, zejména s ohledem na 
podávání žádostí, stanovení pořadí jejich 
důležitosti, další postupy a informování
výkonné a správní rady o žádostech 
podávaných agentuře.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonný ředitel a úředníci dočasně 
přidělení členskými státy učiní písemné 
prohlášení o závazcích a písemné 
prohlášení o zájmech, z nichž vyplývá, že 
neexistují žádné přímé nebo nepřímé 
zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich 

1. Členové správní rady, výkonný ředitel
a úředníci dočasně přidělení členskými 
státy učiní prohlášení o závazcích
a prohlášení o zájmech, z nichž vyplývá, že 
neexistují žádné přímé nebo nepřímé 
zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich 
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nezávislost. nezávislost, anebo uvádějí všechny přímé 
nebo nepřímé zájmy, které by mohly 
ovlivňovat jejich nezávislost. Prohlášení 
musí být správná a úplná, musí být 
podávána každoročně v písemné podobě
a aktualizována kdykoli je to nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Přijímá změny navržené Radou a doplňuje výrazy „správná a úplná“ a požadavek na 
případnou aktualizaci. 

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Externí odborníci, kteří se účastní 
činnosti pracovních skupin ad hoc, učiní na 
každém zasedání prohlášení o zájmech, 
které by mohly ovlivňovat jejich 
nezávislost vzhledem k bodům na pořadu 
jednání a zamezit jejich účasti
v projednávání těchto bodů.

2. Členové správní rady a výkonné rady,
externí odborníci, kteří spolupracují na 
činnosti pracovních skupin ad hoc,
a výkonný ředitel učiní nejpozději na
každém zasedání správné a úplné 
prohlášení o zájmech, které by mohly 
ovlivňovat jejich nezávislosti vzhledem
k bodům na pořadu jednání.

Or. en

Odůvodnění

Přijímá změny navržené Radou a doplňuje výrazy „správné a úplné“. 

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správní rada stanoví ve vnitřních 
organizačních předpisech agentury postup 
související s nahrazením člena na 
zasedání nebo s jeho neúčastí na jednání
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o těchto bodech. Organizační předpisy 
rovněž stanoví možnost nezávislého 
externího přezkoumání údajných otázek 
souvisejících se střetem zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Znění Rady bylo přijato a byla přidána možnost provádět nezávislý přezkum případů 
týkajících se střetu zájmů. 

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura zajistí, aby veřejnost a všechny 
zainteresované strany měly k dispozici 
objektivní, spolehlivé a snadno dostupné 
informace, zejména s ohledem na výsledky 
její činnosti, je-li to vhodné. Rovněž 
zveřejní prohlášení o zájmech učiněná 
výkonným ředitelem a úředníky dočasně 
přidělenými členskými státy a prohlášení
o zájmech učiněná odborníky vzhledem
k bodům na pořadu jednání na 
zasedáních pracovních skupin ad hoc.

2. Agentura zajistí, aby veřejnost a všechny 
zainteresované strany měly k dispozici 
náležité, objektivní, spolehlivé a snadno 
dostupné informace, zejména s ohledem na 
výsledky její činnosti. Rovněž zveřejní 
prohlášení učiněná v souladu s článkem 
15.

Or. en

Odůvodnění

Přijímá zjednodušenou verzi poslední věty, již navrhla Rada. Kromě toho se výraz „o 
zájmech“ vypouští, aby se zajistilo, že součástí zveřejnění budou rovněž prohlášení
o závazcích. 

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 14, nesděluje 1. Aniž je dotčen článek 14, nesděluje 
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agentura třetím osobám informace, které 
zpracovává, které obdržela a pro které bylo 
vyžádáno důvěrné zacházení.

agentura třetím osobám neutajované 
informace, které zpracovává, které 
obdržela a pro které bylo odůvodněně 
vyžádáno zcela či částečně důvěrné 
zacházení. Pokud agentura zjistí, že je 
možné informaci zcela nebo částečně 
zveřejnit, projedná nejdříve její zveřejnění 
se stranou, která informaci poskytla.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby osoba žádající důvěrnost vysvětlila důvody své žádosti, a možnost agentury 
zveřejnit po předchozí konzultaci neutajovanou informaci EU, zjistí-li, že tato informace není 
(zcela či částečně) důvěrná, zvyšují transparentnost. 

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může rozhodnout, že 
agentuře umožní zpracovávat utajované 
informace. Správní rada v tomto případě
po dohodě s příslušnými útvary Komise
příjme vnitřní organizační předpisy,
v nichž se uplatňují bezpečnostní zásady 
obsažené v rozhodnutí Komise 
2001/844/ES, ESVO, Euratom ze dne 29. 
listopadu 2001, kterým se mění její jednací 
řád. Vztahuje se to kromě jiného na 
ustanovení o výměně, zpracování
a ukládání utajovaných informací.

4. Aby agentura měla možnost 
zpracovávat utajované informace, přijme 
správní rada po dohodě s Komisí vnitřní 
organizační předpisy, v nichž se uplatňují 
bezpečnostní zásady obsažené v rozhodnutí 
Komise 2001/844/ES, ESVO, Euratom ze 
dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její 
jednací řád. Vztahuje se to kromě jiného na 
ustanovení o výměně, zpracování
a ukládání utajovaných informací.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby agentura mohla zpracovávat utajované informace EU. Byl přijat návrh 
Rady vypustit odkaz na útvary komise. 
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Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy agentury zahrnují příspěvek
z rozpočtu Evropské unie, příspěvky třetích 
zemí, které se účastní činnosti agentury
v souladu s článkem 29, a příspěvky 
členských států. 

1. Příjmy agentury zahrnují příspěvek
z rozpočtu Evropské unie, příspěvky třetích 
zemí, které se účastní činnosti agentury
v souladu s článkem 29, a dobrovolné
peněžní či věcné příspěvky členských 
států. Členské státy, které poskytují 
dobrovolné příspěvky, nesmí na základě 
tohoto příspěvku požadovat žádné zvláštní 
právo nebo službu.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění výrazu „peněžní či věcné“ zahrnuje např. vyslání odborníků na náklady 
vnitrostátních orgánů, poskytnutí počítačového zpracování kapacity, úhradu nájemného nebo 
jiný věcný příspěvek. Zbývající změny navržené Radou byly z větší části přijaty. 

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu 
pracovních míst a předběžný pracovní 
program, předá správní rada nejpozději do 
31. března Komisi a státům, s nimiž 
Evropská unie uzavřela dohody v souladu
s článkem 24.

6. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu 
pracovních míst a předběžný pracovní 
program, předá správní rada nejpozději do 
31. března Komisi a státům, s nimiž 
Evropská unie uzavřela dohody v souladu
s článkem 28.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Nejpozději 1. července každého 
následujícího rozpočtového roku předá 
výkonný ředitel konečnou účetní závěrku 
spolu se stanoviskem správní rady 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi
a Účetnímu dvoru.

7. Nejpozději 1. července každého 
následujícího rozpočtového roku předá 
výkonný ředitel konečnou účetní závěrku 
spolu se stanoviskem správní rady, včetně 
zprávy o rozpočtovém a finančním řízení 
za daný rozpočtový rok a připomínek 
Účetního dvora Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právní postavení Právní postavení a sídlo

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura má sídlo v Bruselu.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z modelu článku 7 nařízení 1093/2010 o Evropském orgánu pro bankovnictví, jenž 
bylo přijato postupem spolurozhodování. Sídlo agentury, jež formálně nahrazuje agenturu 
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ENISA vytvořenou nařízením z roku 2004, by se mělo nacházet v místě, odkud může ve 
všeobecném zájmu Unie působit nejefektivněji a nejúčinněji. Například vzhledem k jejím 
úkolům a potřebě udržovat časté osobní kontakty je tímto místem Brusel.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na zaměstnance agentury, včetně 
výkonného ředitele, se vztahují pravidla
a předpisy platné pro úředníky a ostatní 
zaměstnance Evropské unie.

1. Na zaměstnance agentury, včetně 
výkonného ředitele, se vztahují pravidla
a předpisy platné pro úředníky a ostatní 
zaměstnance Unie.

Or. en

Odůvodnění

Změna navržená Radou byla přijata.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zpracování údajů týkajících se 
fyzických osob se agentura řídí nařízením
(ES) č. 45/2001.

Při zpracování údajů týkajících se 
fyzických osob, zejména při plnění svých 
úkolů, se agentura řídí zásadami ochrany 
osobních údajů a podléhá ustanovením
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Odůvodnění

Změny Rady byly přijaty. 
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Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 a(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura může udržovat kontakt
s jinými třetími zeměmi, spolupracovat
s nimi a dovolit jim účastnit se podle 
potřeby příslušných oblastí činnosti 
agentury.

Or. en

Odůvodnění

PN odpovídá úloze agentury podporovat mezinárodní dialog, spolupráci a společný globální 
přístup. 

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do tří let od data zřízení uvedeného
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury
v dosahování cílů uvedených v článku 2
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda je agentura stále ještě 
účinným nástrojem, a rozhodnout, zda má 
být období činnosti agentury prodlouženo 
nad rámec období stanoveného v článku 
34. 

1. Do pěti let od data zřízení uvedeného
v článku 33 Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran požádá o nezávislé hodnocení třetí 
strany na základě mandátu dohodnutého
s výkonnou radou. Hodnocení posoudí vliv
a efektivnost agentury v dosahování cílů 
uvedených v článku 2 a pracovních 
postupů agentury. Hodnocení slouží jako 
základ pro zjištění, zda je agentura stále 
účinným nástrojem, zda je její rozpočtové 
plánování na následující roky stále 
odpovídající a zda má být období činnosti 
agentury prodlouženo nad rámec období 
stanoveného v článku 33. 

Or. en
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Odůvodnění

S výjimkou odkazu na výkonnou radu tento PN zohledňuje změny přijaté ve znění Rady. 
Myšlenku hodnocení třetí nezávislou stranou podporuje rovněž studie o agentuře ENISA. 

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada obdrží hodnocení a Komisi 
dá doporučení k změnám tohoto nařízení, 
agentury a jejích pracovních postupů. 
Správní rada a výkonný ředitel přihlédnou
k výsledkům hodnocení při 
víceletém plánování agentury.

3. Správní rada obdrží hodnocení a Komisi 
dá doporučení k změnám tohoto nařízení, 
agentury, jejího rozpočtu a jejích 
pracovních postupů. Správní rada
a výkonný ředitel přihlédnou k výsledkům 
hodnocení při víceletém plánování 
agentury.

Or. en

Odůvodnění

Změna navržená Radou byla přijata.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce hostitelského členského státu Spolupráce hostitelského členského státu
a dohoda o sídle

Or. en
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Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezbytná opatření týkající se umístění, 
které má být agentuře zajištěno
v členském státě, ve kterém se nachází její 
sídlo, a zařízení, která má tento členský 
stát poskytnout, ale i konkrétní pravidla 
vztahující se na výkonného ředitele, členy 
správní rady, zaměstnance agentury
a jejich rodinné příslušníky v tomto 
členském státě stanoví dohoda o sídle 
uzavřená mezi agenturou a daným 
členským státem a schválená správní 
radou.

Or. en

Odůvodnění

Viz srovnání interinstitucionální pracovní skupiny a článku 74 nařízení 1093/2010
o Evropském orgánu pro bankovnictví, jenž bylo přijato postupem spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát poskytne co nejlepší možné 
podmínky, aby zajistil řádné fungování 
agentury, včetně vícejazyčného a evropsky 
orientovaného vzdělávání a vhodného 
dopravního spojení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 30 odst. 1a (novému).
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Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
pěti let.

Agentura se zřizuje ke dni 13. září 2013 na 
dobu sedmi let.“

(Or. en

Odůvodnění

Sjednocuje dobu trvání s víceletým finančním rámcem, viz doporučení 5 a studie o agentuře 
ENISA na různých místech. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA („agentura“) byla vytvořena
v březnu 2004 na dobu pěti let, přičemž tato lhůta byla v roce 2008 prodloužena do března 
2012. Komise přišla v září 2010 se dvěma návrhy. Prvním návrhem bylo prodloužit dobu 
existence agentury o 18 měsíců, tedy do září 2013. Druhý návrh byl hlubší povahy a spočíval
v modernizaci agentury a zefektivnění jejího chodu. S jednomyslnou podporou Parlamentu 
bylo rozhodnuto schválit nejdříve prodloužení mandátu agentury, a zajistit tak její 
bezprostřední budoucnost, a poskytnout Parlamentu více času k zahájení důkladné diskuse
a vypracování analýzy týkající se její dlouhodobější budoucnosti.

Při projednávání druhého návrhu Komise, tedy návrhu na aktualizaci úlohy agentury, bylo 
nejdříve nezbytné zvážit otázku, zda má existence agentury stále význam. Agentura během 
svojí krátké doby působnosti významně přispěla k bezpečnosti sítí a informací. Zpravodaj 
ovšem chápe, že má-li agentura čelit novým výzvám neustále se rozvíjejícího kybernetického 
světa, je její pokračování ve stávající podobě nerealizovatelné. Po zvážení veškerých 
argumentů je zřejmé, že agentura plní na úrovni EU specifické potřeby - koordinuje 
zúčastněné strany mnohem efektivněji a účinněji, než by tomu bylo v případě spolupráce mezi 
jednotlivými členskými státy.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu rozhodl uspořádat slyšení
a vznesl požadavek na vypracování aktuální nezávislé studie, která prozkoumá různé aspekty 
stávajícího fungování agentury včetně toho, jak může agentura účinně přispět k bezpečnosti 
sítí a informací v EU a v mezinárodním měřítku. Ve zprávě o studii se objevuje požadavek, 
aby studie zvážila veškerá praktická opatření, jež by vedla k účinnému chodu agentury, včetně 
personálních otázek a rozpočtových hledisek. Studie byla velmi podrobně vypracována ve 
zprávě Parlamentu a přinesla dvanáct doporučení, jak zlepšit fungování agentury. Jde 
například o doporučení prodloužit agentuře dobu její existence, snížit v nařízení nejasnosti 
ohledně její úlohy a cílů a zvýšit rozpočet, aby mohla vykonávat své povinnosti. 

Agentura by navíc měla plnit novou úlohu týkající se skupin pro reakci na počítačové hrozby 
(CERT), v rámci níž by měla zajišťovat, aby všechny tyto skupiny členských států a Unie
disponovaly dostatečně vyspělými kapacitami a aby odpovídaly kapacitám nejvyspělejších 
skupin. Agentura by navíc měla udržovat kontakt s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů
a soukromí, aby tak mohla náležitě řešit aspekty boje proti počítačové trestné činnosti
v oblasti bezpečnosti sítí. Měla by být schopna převzít nezbytnou koordinační úlohu a vyplnit 
mezery v těch oblastech, v nichž není příslušný žádný jiný orgán na úrovni EU a jež spadají 
do její kompetence.

Jedním z nedávných příkladů, jenž se dotýká bezpečnosti sítí a ochrany údajů a soukromí, 
je případ sběru údajů wi-fi, který se provádí v několika členských státech stejným způsobem.
Ačkoli existují harmonizované právní předpisy EU o ochraně údajů, chyběl na úrovni EU 
orgán, který by byl schopný pomáhat s koordinací společné analýzy a reakce, což
v jednotlivých členských státech vedlo k velmi odlišným přístupům a tím i k odlišné úrovni 
ochrany občanů a ke zbytečné nejistotě a komplexnosti, pokud jde o operátory. 
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Nedávný vývoj událostí ukázal, že bezpečnost sítí a informací často nabývá globálnějšího 
rozměru, a proto musí být agentura oprávněna navazovat dialog a spolupráci se třetími 
zeměmi a mezinárodními organizacemi, a rozvíjet tak společný přístup k potenciálním 
hrozbám. 

Změny, které byly v roce 2009 provedeny v telekomunikačním rámci navíc zavedly platformu 
pro poskytování standardizovaných informací ve veřejném zájmu všem uživatelům internetu.
Vzhledem k tomu, že bezpečnost sítí obecně - pro blaho všech - závisí v konečném důsledku
a ve velké míře na chování jednotlivých uživatelů a na tom, jak chrání své přístroje před 
hrozbami a vzhledem k rizikům souvisejícím s těmito hrozbami, jimž jsou vystaveni přímo 
jednotliví uživatelé, bylo by vhodné využít nyní příležitosti a tuto platformu spustit. Agentura 
je dobře připravena pomoci členským státům při poskytování nezbytných informací a jejich 
distribuci k jednotlivým uživatelům.

Prvek nejasnosti, jenž obklopuje řádnou úlohu agentury, zdůraznilo kromě této studie několik 
dalších zdrojů. Zdá se, že členské státy se různí ve svých názorech na to, co má agentura 
vykonávat a jakou má mít podobu, což práci agentury ztížilo. Aby bylo možné využívat cenné 
zdroje agentury co nejlépe, je nezbytné jasně vymezit její oblast působnosti, úkoly a cíle. 
Ve snaze snížit nejasnosti a poskytnout srozumitelnější definici úloh agentury je důležité 
vypracovat nařízení tak, aby nebylo příliš strnulé. 

Oblast bezpečnosti sítí a informací se mění natolik rychle, že co je vhodné nyní, nemusí být 
vhodné v blízké budoucnosti, a proto musí mít agentura řídící strukturu s prvkem flexibility, 
který jí umožní se tomuto prostředí přizpůsobovat. Toto rychle se měnící prostředí má dopad 
také na dobu existence agentury. Pravidelně se objevovaly návrhy, aby existence agentury 
byla neomezená a aby získala větší jistotu a účinnost v dlouhodobém plánování. Ačkoli jsou 
tyto argumenty opodstatněné, zkušenost ukázala, že ze všeho nejdříve bylo nezbytné 
přepracovat nařízení, aby agentura mohla držet krok s vývojem. Skutečnost, že agentura má 
omezený mandát, znamená, že je nezbytné provádět pravidelný přezkum toho, zda agentura 
nadále plní své cíle a v případě potřeby je aktualizovat nebo agenturu zrušit, pokud již neplní 
svůj účel.

Umístění agentury v Heraklionu, na řeckém ostrově Kréta, bylo sporné. Zatímco 
technologické pokroky práci na vzdálených místech usnadnily, setkání tváří v tvář bylo 
nenahraditelné. Řada pozorovatelů zdůraznila význam, jaký má na tomto světě důvěra, 
přičemž by se dalo říct, že pro lepší ochranu bezpečnosti sítí je nezbytné používat síť osobně. 
Statistické údaje o cestách zaměstnanců agentury jsou velmi alarmující, a to pokud jde o cenu
i čas strávený cestováním. Již ze samotného přezkumu statistických údajů agentury
o cestování vyplývá, že Brusel by byl mnohem lepším místem než jakékoli jiné. Sídlo
v Bruselu by zlepšilo možnosti agentury několika způsoby: mohla by reagovat na naléhavé 
žádosti orgánů EU v poslední chvíli, udržovat sítě klíčových kontaktů, účastnit se klíčových 
událostí a zajistit, aby agentura měla lepší výsledky, než je tomu v současnosti. 

Toto nařízení, které stanoví agenturu, jež bude formálním nástupce původní agentury zřízené 
nařízením z roku 2004, poskytuje dobrou příležitost k tomu, aby bylo sídlo agentury znovu 
projednáno. Parlament jako spolutvůrce právních předpisů by měl tuto odpovědnost viditelně 
vykonávat také tím, že bude rozhodovat o sídlech orgánů, s jejichž zřízením souhlasí,
a nebude tuto záležitost nechávat pouze na dohodě mezi členskými státy, jíž nepředchází 
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žádná veřejná diskuse. Zpravodaj proto doporučuje umístit sídlo agentury v Bruselu.


