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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Informační a komunikační technologie jsou nedílnou součástí veřejného i soukromého života 
v Evropě.

Vzhledem k významu bezpečnosti sítí a informací a na základě nabytých zkušeností 
a rostoucích výzev v této oblasti napříč hranicemi je třeba rozšířit mandát a zdroje agentury 
ENISA s cílem zajistit a podpořit vysokou úroveň zabezpečení a ochrany údajů. 

Za tímto účelem a na základě návrhu Komise by agentura měla vytvořit systém včasného 
varování, sbírat, analyzovat a koordinovat případy porušování soukromí a ohrožení 
bezpečnosti údajů a více spolupracovat s členskými státy, evropskými orgány a institucemi 
a donucovacími a soudními orgány, ať už na jejich žádost či z vlastní iniciativy.  
V zájmu zajištění plné transparentnosti je navíc třeba posílit demokratický dohled nad 
agenturou.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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 

(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 a sociální 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 
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složitosti systému, nehod, chyb a útoků, 
které mohou mít důsledky pro fyzickou 
infrastrukturu zajišťující služby důležité 
pro blahobyt evropských občanů.

složitosti systému, nehod, chyb a útoků, 
které mohou mít důsledky pro fyzickou 
infrastrukturu zajišťující služby důležité 
pro blahobyt evropských občanů.

Pozměňovací návrh 2

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. Sídlo agentury je v 
Heraklionu na Krétě.

Pozměňovací návrh 3

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 a 

(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 
nápomocna členským státům, Komisi a 
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následně i podnikatelskému sektoru, aby 
jim pomáhala splňovat právní a regulační 
požadavky bezpečnosti sítí a informací, 
a přispívat tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

následně i podnikatelskému sektoru, aby 
jim pomáhala splňovat právní a regulační 
požadavky bezpečnosti sítí a informací a 
určovat a řešit problémy v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, a přispívat tak 
k řádnému fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 4

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 současnými právními 
předpisy Unie v oblasti elektronických 
komunikací, a celkově přispívat k vyšší 
úrovni bezpečnosti elektronických 
komunikací i ochrany soukromí a 
osobních údajů kromě jiného 
poskytováním odborných znalostí a 
poradenství a podporou výměny 
osvědčených postupů. Agentura by nadto 
měla budit důvěru díky své nezávislosti, 
kvalitě poradenství, které poskytuje, 
informacím, které šíří, a transparentnosti 
svých postupů a metod práce.

Pozměňovací návrh 5

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 
k lepší ochraně soukromí a osobních 
údajů 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.
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Pozměňovací návrh 6

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 
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.

(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 
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 
orgánům Unie 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.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Agentura by měla podporovat 
Evropské fórum členských států (EFMS), 
jehož účelem je podporovat diskusi a 
výměnu osvědčených politických postupů, 
se zaměřením na sdílení politických cílů a 
priorit souvisejících s bezpečností a 
odolností infrastruktury IKT a měla by 
hrát aktivnější úlohu v rámci jeho 
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činnosti.

Pozměňovací návrh 8

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 informací, 
osvětových kampaní a vzdělávacích a 
školících programů.

(20) Agentura by měla usnadňovat 
spolupráci mezi příslušnými nezávislými 
regulačními 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 
informací, osvětových kampaní 
a vzdělávacích a školících programů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Agentura by měla vybízet členské 
státy a poskytovatele služeb, aby zvýšili své 
obecné standardy v oblasti bezpečnosti, a 
přiměli tak všechny uživatele internetu 
podniknout potřebné kroky k zajištění své 
vlastní bezpečnosti v oblasti počítačových 
sítí.
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Pozměňovací návrh 10

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 
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.

(25) Agentura by se za účelem dosažení 
svých cílů měla spojit a spolupracovat
s donucovacími orgány a orgány pro 
ochranu soukromí a osobních údajů, aby 
zdůraznila a náležitě řešila aspekty boje 
proti počítačové trestné činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a ochrany 
osobních údajů. Zástupci těchto orgánů by 
se měli stát plnohodnotnými zúčastněnými 
stranami agentury a měli by být zastoupeni 
ve stálé skupině zúčastněných stran 
agentury.

Pozměňovací návrh 11

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 

(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 nezávislé 
dozorčí orgány členských států pro oblast 
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fyzických osob s ohledem na zpracování 
osobních údajů a volný pohyb těchto údajů.

ochrany fyzických osob s ohledem na 
zpracování osobních údajů a volný pohyb 
těchto údajů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Agentura je Komisi, ostatním orgánům 
Unie a členským státům nápomocna při 
plnění právních a regulačních požadavků 
na bezpečnost sítí a informací i ochranu 
soukromí a osobních údajů v současných 
a budoucích právních předpisech Unie, a 
přispívá tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura zajistí vysokou úroveň 
ochrany a bezpečnosti údajů.

Pozměňovací návrh 14

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 

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



PE469.719v03-00 10/17 AD\879972CS.doc

CS

bezpečnosti sítí a informací; ochrany soukromí a osobních údajů, se 
zvláštním přihlédnutím k problematice 
online prostředí;

Pozměňovací návrh 15

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) usnadňuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
orgány Unie, na jejich žádost či z vlastní 
iniciativy, v jejich úsilí předcházet 
incidentům v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, odhalovat je a reagovat na ně v 
případě, že mají přeshraniční dopad;

Pozměňovací návrh 16

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 evropským 
institucím a orgánům, a to na jejich žádost 
nebo z vlastní iniciativy, v jejich úsilí 
zaměřeném na sběr, analýzu a šíření údajů 
o bezpečnosti sítí a informací; 

Pozměňovací návrh 17

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) na základě informací poskytnutých
členskými státy a orgány Unie v souladu s 
předpisy Unie a vnitrostátními právními 
předpisy podle práva Unie udržuje 
povědomí o aktuálním stavu bezpečnosti 
sítí a informací v Unii v zájmu členských 



AD\879972CS.doc 11/17 PE469.719v03-00

CS

států a orgánů Unie;

Pozměňovací návrh 18

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) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány a zúčastněnými 
stranami soukromého a veřejného sektoru 
v Unii, a to na jejich žádost nebo z vlastní 
iniciativy, usnadňuje dialog a úsilí 
zaměřené na rozvoj a výměnu osvědčených 
postupů, podporuje a zajišťuje jejich 
úplnou nezávislost, prosazuje sdílení 
informací a zvyšování 
informovanosti, usnadňuje stanovení a 
zavádění evropských a mezinárodních 
norem pro řízení rizik a pro bezpečnost 
elektronických produktů, sítí a služeb;

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) na požádání či z vlastní iniciativy 
podporuje donucovací a soudní orgány 
poskytováním odborného poradenství 
v oblasti boje proti počítačové trestné 
činnosti a řešení událostí ohrožujících 
bezpečnost počítačových sítí;

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

faa) na požádání  či z vlastní iniciativy 
podporuje donucovací a soudní orgány 
poskytováním odborného poradenství 
v oblasti boje proti počítačové trestné 
činnosti a řešení událostí ohrožujících 
bezpečnost počítačových sítí; agentura 
však nezahajuje konkrétní vyšetřování 
trestné činnosti a není obvykle žádána, 
aby poskytla donucovacím a soudním 
orgánům operativní pomoc, jako např. 
vyšetřování počítačové trestné činnosti či 
počítačovou forenzní službu;

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) prosazuje osvědčené postupy 
v souvislosti s bezpečným zpracováním 
údajů tím, že při své práci uplatňuje co 
nejúčinnější a nejpokročilejší 
bezpečnostní postupy a jejich operační 
metody a současně co nejvíce omezuje 
dopad na soukromí a působí jako 
referenční bod při praktickém 
uplatňování nejlepších dostupných metod 
v oblasti zabezpečení;

Pozměňovací návrh 22

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 

i) napomáhá institucím a orgánům Unie 
zřízeným právními předpisy Unie v úsilí 
rozvíjet prevenci, detekci, analýzu a 
schopnost reakce v oblasti bezpečnosti sítí 
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informací; a informací;

Pozměňovací návrh 23

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 přijatými 
Evropským parlamentem a Radou.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Skupiny pro reakci na počítačové hrozby 

(CERT)
1. Agentura podpoří vnitrostátní skupiny 
CERT v členských státech i skupiny na 
úrovni 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 z vnitrostátních a 
unijních skupin CERT 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 
vnitrostátními a unijními skupinami 
CERT v případě bezpečnostních 
incidentů, které se týkají nebo mohou 
týkat několika těchto skupin.
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2. Agentura usnadní kontakty a výměnu 
informací a osvědčených postupů 
s příslušnými státními a jinými skupinami 
CERT a dalšími skupinami a fóry ve 
třetích zemích.
3. Agentura funguje jako orgán EU pro 
koordinaci skupin CERT.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Před jmenováním je kandidát zvolený 
správní radou vyzván, aby vystoupil před 
příslušným výborem nebo výbory 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky členů tohoto výboru. Po tomto 
vystoupení Evropský parlament přijme 
stanovisko, v němž uvede svůj názor na 
vybraného kandidáta. Správní rada 
informuje Evropský parlament o způsobu 
zohlednění tohoto stanoviska.

Pozměňovací návrh 26

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 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 je kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby před 
příslušným výborem nebo výbory
Evropského parlamentu učinil prohlášení a 
zodpověděl otázky členů tohoto výboru. Po 
tomto prohlášení Evropský parlament 
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přijme stanovisko, v němž uvede svůj 
názor na vybraného kandidáta. Správní 
rada informuje Evropský parlament o 
způsobu zohlednění tohoto stanoviska.

Pozměňovací návrh 27

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 jednoho měsíce před 
prodloužením svého funkčního období 
vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů.

Pozměňovací návrh 28

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, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci v 
oblasti bezpečnosti sítí a informací a 
donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

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, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci v 
oblasti bezpečnosti sítí a informací a 
donucovací orgány a orgány pro ochranu 
údajů.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správní rada stanoví opatření pro 
uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001 
agenturou, včetně opatření týkajících se 
inspektora ochrany údajů v této agentuře.
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