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Pozměňovací návrh 20
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sítě a informační systémy a služby hrají 
ve společnosti zcela zásadní roli. Jejich 
spolehlivost a bezpečnost je nezbytná pro 
hospodářskou činnost a sociální blahobyt a 
především pro fungování vnitřního trhu.

(1) Sítě a informační systémy a služby hrají 
ve společnosti zcela zásadní roli. Jejich 
spolehlivost a bezpečnost je nezbytná pro 
hospodářskou činnost, sociální blahobyt a 
komunikaci a výměny mezi lidmi, 
organizacemi občanské společnosti a 
podniky a také pro ochranu a 
respektování soukromého života a 
osobních údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozsah a četnost výskytu úmyslných či 
náhodných bezpečnostních incidentů roste 
a představuje velkou hrozbu pro fungování 
sítí a informačních systémů. Tyto incidenty 
mohou bránit ve výkonu hospodářské 
činnosti, způsobovat významné finanční 
ztráty, narušovat důvěru uživatelů a 
způsobovat značnou újmu hospodářství 
Unie.

(2) Rozsah a četnost výskytu úmyslných či 
náhodných bezpečnostních incidentů roste 
a představuje velkou hrozbu pro fungování 
sítí a informačních systémů. Tyto incidenty 
mohou bránit ve výkonu hospodářské 
činnosti, způsobovat významné finanční 
ztráty, narušovat důvěru uživatelů a 
způsobovat značnou újmu hospodářství 
Unie. Postupně čím dál více zjišťujeme, že 
kontrolní systémy jsou náchylné ke 
kybernetickým útokům z mnoha zdrojů, 
ať už od znepřátelených vlád, 
teroristických skupin či jiných zákeřných 
narušitelů. Chytře provedené útoky a 
koordinované útoky by mohly mít závažné 
dopady na stabilitu, výkonnost a 



PE521.696v01-00 4/54 AM\1006685CS.doc

CS

ekonomiku infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozsah a četnost výskytu úmyslných či 
náhodných bezpečnostních incidentů roste 
a představuje velkou hrozbu pro fungování 
sítí a informačních systémů. Tyto incidenty 
mohou bránit ve výkonu hospodářské 
činnosti, způsobovat významné finanční 
ztráty, narušovat důvěru uživatelů a 
způsobovat značnou újmu hospodářství 
Unie.

(2) Rozsah a četnost výskytu úmyslných či 
náhodných bezpečnostních incidentů, ať 
už je za ně zodpovědný kdokoliv, roste a 
představuje velkou hrozbu pro fungování 
sítí a informačních systémů. Tyto incidenty 
mohou bránit ve výkonu hospodářské 
činnosti, způsobovat významné finanční 
ztráty, narušovat důvěru uživatelů a 
způsobovat značnou újmu hospodářství 
Unie. Jsou obzvláště škodlivé pro 
veřejnost a poškozují její důvěru v systémy 
informačních technologií, které 
zpracovávají velké objemy osobních 
údajů, jež jsou podrobeny dohledu bez 
řádné kontroly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Jakožto komunikační nástroj bez hranic 
hrají digitální informační systémy a 
především internet zásadní roli při 
usnadňování přeshraničního pohybu zboží, 
služeb a osob. Vzhledem k tomuto 
nadnárodnímu rozměru se může narušení 

(3) Jakožto komunikační nástroj bez hranic 
hrají digitální informační systémy a 
především internet zásadní roli při 
usnadňování přeshraničního pohybu zboží, 
služeb a osob. Vzhledem k tomuto 
nadnárodnímu rozměru se může narušení 
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těchto systémů v jednom členském státě 
dotknout dalších členských států i celé EU. 
Odolnost a stabilita sítí a informačních 
systémů je proto základním předpokladem 
pro hladké fungování vnitřního trhu.

těchto systémů v jednom členském státě 
dotknout dalších členských států i celé EU. 
Odolnost a stabilita sítí a informačních 
systémů je proto základním předpokladem 
pro hladké fungování vnitřního trhu a pro 
komunikaci a výměny mezi lidmi, 
organizacemi občanské společnosti a 
podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie by měl být zřízen 
mechanismus spolupráce, který by umožnil 
výměnu informací a koordinované 
odhalování a reakci v záležitostech 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací. 
Aby byl tento mechanismus účinný a 
všeobecně přístupný, musí mít všechny 
členské státy alespoň minimální kapacity a 
strategii, které zajistí vysoký stupeň 
bezpečnosti sítí a informací na jejich 
území. Minimální požadavky na 
bezpečnost by se měly vztahovat rovněž na 
orgány veřejné správy a provozovatele 
kritické informační infrastruktury, aby byla 
podpořena kultura řízení rizik a zaručeno 
oznamování nejzávažnějších incidentů.

(4) Na úrovni Unie by měl být zřízen 
mechanismus spolupráce, který by umožnil 
výměnu informací a koordinované 
odhalování a reakci v záležitostech 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací. 
Aby byl tento mechanismus účinný a 
všeobecně přístupný, musí mít všechny 
členské státy alespoň minimální kapacity a 
strategii, které zajistí vysoký stupeň 
bezpečnosti sítí a informací na jejich 
území. Minimální požadavky na 
bezpečnost by se měly vztahovat rovněž na 
orgány veřejné správy a provozovatele 
kritické informační infrastruktury, aby byla 
podpořena kultura řízení rizik a zaručeno 
oznamování nejzávažnějších incidentů. To 
vyžaduje zavedení vhodných školení, které 
budou, mimo jiné, řešit dopad těchto 
incidentů na ochranu údajů a ochranu 
soukromého života občanů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Ágnes Hankiss
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Tato směrnice by se měla zaměřit na 
skutečně klíčovou složku kritické 
infrastruktury:
(1) která je klíčová vzhledem ke svému 
strukturálnímu postavení v celém systému 
infrastruktur a posiluje vzájemnou 
závislost mezi ostatními infrastrukturami 
a odvětvími;
(2) která je ze své podstaty klíčová 
vzhledem ke svojí úloze či funkci ve 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
všechny sítě a informační systémy, aby 
byly pokryty všechny relevantní incidenty 
a rizika. Povinnosti orgánů veřejné správy 
a hospodářských subjektů by se však 
neměly vztahovat na podniky poskytující 
veřejné komunikační sítě nebo veřejně 
přístupné služby elektronických 
komunikací ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 
společném předpisovém rámci pro sítě a 
služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice), na něž se vztahují 
zvláštní požadavky na bezpečnost a 
integritu podle článku 13a uvedené 
směrnice, ani na poskytovatele 

(5) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
všechny sítě a informační systémy, aby 
byly pokryty všechny relevantní incidenty 
a rizika. Povinnosti orgánů veřejné správy 
a podniků by se však neměly vztahovat na 
podniky poskytující veřejné komunikační 
sítě nebo veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 
společném předpisovém rámci pro sítě a 
služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice), na něž se vztahují 
zvláštní požadavky na bezpečnost a 
integritu podle článku 13a uvedené 
směrnice, ani na poskytovatele 
důvěryhodných služeb.
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důvěryhodných služeb.
__________________ __________________
25 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33. 25 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Stávající kapacity nejsou pro zajištění 
vysokého stupně bezpečnosti sítí a 
informací v Unii dostačující. Míra 
připravenosti jednotlivých členských států 
se velmi liší, což vede v rámci Unie k 
roztříštěnosti přístupů. Důsledkem je různá 
úroveň ochrany spotřebitelů a podniků a 
zhoršená celková úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v Unii. Kvůli neexistenci 
společných minimálních požadavků, jež by 
byly stanoveny pro veřejnou správu a
hospodářské subjekty, je pak nemožné 
nastavit komplexní a účinný mechanismus 
spolupráce na úrovni Unie.

(6) Stávající kapacity nejsou pro zajištění 
vysokého stupně bezpečnosti sítí a 
informací v Unii dostačující. Míra 
připravenosti jednotlivých členských států 
se velmi liší, což vede v rámci Unie k 
roztříštěnosti přístupů. Důsledkem je různá 
úroveň ochrany spotřebitelů a podniků a 
zhoršená celková úroveň bezpečnosti sítí a 
informací v Unii. Kvůli neexistenci 
společných minimálních požadavků, jež by 
byly stanoveny pro veřejnou správu a 
podniky, je pak nemožné nastavit 
komplexní a účinný mechanismus 
spolupráce na úrovni Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je nezbytné uznat, že součástí 
složitých systémů, které nám pomáhají, je 
i nejistota. To vyžaduje lepší sdílené 
pochopení kritických momentů mezi těmi, 
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kdo chrání organizaci a těmi, kdo určují 
její strategický směr.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ustanoveními této směrnice by neměla 
být dotčena možnost jednotlivých 
členských států přijmout nezbytná opatření, 
aby tak zajistily ochranu svých zásadních 
bezpečnostních zájmů, ochranu veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti a umožnily 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů. Podle článku 346 SFEU není žádný 
členský stát povinen poskytovat informace, 
jejichž zpřístupnění považuje za 
neslučitelné se svými základními 
bezpečnostními zájmy.

(8) Ustanoveními této směrnice by neměla 
být dotčena možnost jednotlivých 
členských států přijmout nezbytná opatření, 
aby tak zajistily ochranu svých zásadních 
bezpečnostních zájmů, ochranu veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti a umožnily 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů, za předpokladu, že toto nebudou brát 
jako záminku pro nedodržení svých 
obecnějších povinností, pokud jde 
o dodržování ochrany soukromého života 
a osobních údajů. Podle článku 346 SFEU 
není žádný členský stát povinen poskytovat 
informace, jejichž zpřístupnění považuje za 
neslučitelné se svými základními 
bezpečnostními zájmy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu dosažení a udržení vysoké 
společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informačních systémů by každý členský 
stát měl mít národní strategii pro 

(9) V zájmu dosažení a udržení vysoké 
společné úrovně bezpečnosti sítí a 
informačních systémů by každý členský 
stát měl mít národní strategii pro 
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bezpečnost sítí a informací, která by 
definovala strategické cíle a konkrétní 
opatření, jež je třeba v rámci této politiky 
přijmout. Na vnitrostátní úrovni je třeba 
vypracovat plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, jež budou 
splňovat základní požadavky a umožní 
dosáhnout takové úrovně reakce daných 
kapacit, která zaručí efektivní spolupráci 
v případě, že dojde k bezpečnostnímu 
incidentu, a to jak na vnitrostátní úrovni, 
tak na úrovni Unie.

bezpečnost sítí a informací, která by 
definovala strategické cíle a konkrétní 
opatření, jež je třeba v rámci této politiky 
přijmout. Na vnitrostátní úrovni je třeba 
vypracovat plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, jež budou 
splňovat základní požadavky a umožní 
dosáhnout takové úrovně reakce daných 
kapacit, která zaručí efektivní spolupráci 
v případě, že dojde k bezpečnostnímu 
incidentu, a to jak na vnitrostátní úrovni, 
tak na úrovni Unie a za současného 
respektování a ochrany soukromého 
života a osobních údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Za účelem účinného provedení 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
by měl být v každém členském státě zřízen 
nebo určen orgán, který bude odpovídat za 
koordinaci v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací a fungovat jako ústřední bod 
přeshraniční spolupráce na úrovni EU. 
Tyto orgány by měly disponovat 
odpovídajícími technickými, finančními a 
lidskými zdroji, které zaručí, že budou 
moci účinně plnit úkoly jim svěřené a 
naplnit tak cíle této směrnice.

(10) Za účelem účinného provedení 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
by měl být v každém členském státě zřízen 
nebo určen odpovědný vnitrostátní orgán
pod kontrolou civilního sektoru, s plně 
demokratickým dohledem a 
transparentními operacemi, který bude 
odpovídat za koordinaci v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací a fungovat 
jako ústřední bod přeshraniční spolupráce 
na úrovni EU. Tento odpovědný 
vnitrostátní orgán a vnitrostátní kontaktní 
místo by měly disponovat odpovídajícími 
technickými, finančními a lidskými zdroji, 
které zaručí, že budou moci účinně plnit 
úkoly jim svěřené a naplnit tak cíle této 
směrnice.

Or. en



PE521.696v01-00 10/54 AM\1006685CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 32
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Tato síť pro spolupráci by měla také 
umožnit odpovědným vnitrostátním 
orgánům a Komisi po poradě s agenturou 
ENISA, centrem pro boj proti 
kyberkriminalitě v rámci Europolu 
a příslušnými orgány veřejné správy 
a hospodářskými subjekty sdílet 
zkušenosti, diskutovat o různých otázkách 
a dohodnout se na všech aspektech 
týkajících se jednoznačného výkladu 
a hladkého a harmonického provedení 
této směrnice a zejména její kapitoly IV ve 
všech členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Mnoho odvětví, jako například 
služby informačních technologií 
provozující kritickou infrastrukturu, 
přechází ve svém computingovém 
prostředí na cloudové služby. Důvěrnost, 
úplnost a dostupnost údajů v cloudu musí 
být zajištěny dostatečným zabezpečením. 
Služby infrastruktury pro hosting a 
ukládání citlivých údajů v cloudovém 
prostředí s sebou přináší požadavky na 
bezpečnost a odolnost, jež stávající 
cloudové služby nedokáží zajistit. Proto je 
třeba zajistit, aby cloudové computingové 
prostředí dokázalo poskytnout důkladnou 
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ochranu citlivých údajů kritické 
infrastruktury prostřednictvím vývoje 
inovativních technik pro odhalování 
neoprávněného proniknutí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jelikož většinu sítí a informačních 
systémů provozují soukromé subjekty, je 
naprosto nezbytná spolupráce mezi 
soukromým a veřejným sektorem. 
Hospodářské subjekty by měly být 
podněcovány k vytváření svých vlastních 
neoficiálních mechanismů spolupráce k 
zajištění bezpečnosti sítí a informací. Měly 
by rovněž spolupracovat s veřejným 
sektorem a sdílet informace a osvědčené 
postupy výměnou za provozní podporu v 
případě vzniku incidentu.

(15) Jelikož většinu sítí a informačních 
systémů provozují soukromé subjekty, je 
naprosto nezbytná spolupráce mezi 
soukromým a veřejným sektorem. 
Hospodářské subjekty by měly být 
podněcovány k vytváření svých vlastních 
neoficiálních mechanismů spolupráce k 
zajištění bezpečnosti sítí a informací. Měly 
by rovněž spolupracovat s veřejným 
sektorem a vzájemně sdílet informace a 
osvědčené postupy a také vzájemnou
provozní podporu podle potřeby v případě 
vzniku incidentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jelikož většinu sítí a informačních 
systémů provozují soukromé subjekty, je 
naprosto nezbytná spolupráce mezi 
soukromým a veřejným sektorem. 
Hospodářské subjekty by měly být 

(15) Jelikož většinu sítí a informačních 
systémů provozují soukromé podniky, je 
naprosto nezbytná spolupráce mezi 
soukromým a veřejným sektorem. Podniky
by měly být podněcovány k vytváření 



PE521.696v01-00 12/54 AM\1006685CS.doc

CS

podněcovány k vytváření svých vlastních 
neoficiálních mechanismů spolupráce k 
zajištění bezpečnosti sítí a informací. Měly 
by rovněž spolupracovat s veřejným 
sektorem a sdílet informace a osvědčené 
postupy výměnou za provozní podporu v 
případě vzniku incidentu.

svých vlastních neoficiálních mechanismů 
spolupráce k zajištění bezpečnosti sítí a 
informací. Měly by rovněž spolupracovat 
s veřejným sektorem a sdílet informace a 
osvědčené postupy výměnou za provozní 
podporu v případě vzniku incidentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Měly by být plně respektovány již 
existující mechanismy vnitrostátní 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
subjekty a ustanovení této směrnice by 
neměla dohody o spolupráci nijak 
narušovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zřídit společné 
internetové stránky, na nichž by 
zveřejňovaly informace o incidentech a 
rizicích, které nemají důvěrný charakter.

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zřídit společné 
internetové stránky, na nichž by okamžitě 
zveřejňovaly kompletní informace o 
incidentech a rizicích, které nemají 
důvěrný charakter.
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Or. de

Pozměňovací návrh 38
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a 
hospodářských subjektů v EU by 
odpovědné orgány měly zřídit společné 
internetové stránky, na nichž by 
zveřejňovaly informace o incidentech a 
rizicích, které nemají důvěrný charakter.

(16) V zájmu zajištění transparentnosti a 
řádného informování občanů a podniků v 
EU by odpovědné orgány měly zřídit 
společné internetové stránky, na nichž by 
zveřejňovaly informace o incidentech a 
rizicích, které nemají důvěrný charakter, a 
o jednoduchých opatřeních na ochranu 
informačních systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Hranice pro vznik oznamovací 
povinnosti by měla být nastavena tak, aby 
vycházela z technických pokynů agentury 
ENISA pro oznamování incidentů podle 
směrnice 2009/140/ES a zaměřila se na 
oznamovací povinnost u těch porušení, 
která mají nebo by mohla mít vliv na 
kontinuitu či integritu dotčených sítí a 
služeb. To podpoří podmínky a kritéria 
pro jednotné uplatňování a 
harmonizované prosazování ustanovení 
této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Na základě především vnitrostátních 
zkušeností s řešením krizí a ve spolupráci 
s agenturou ENISA by členské státy měly 
vypracovat evropský plán spolupráce 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací, který 
by vymezil mechanismy spolupráce pro 
potírání rizik a incidentů. Tento plán by 
měl být řádně zohledněn při práci s 
včasnými varováními v síti pro spolupráci.

(18) Na základě především vnitrostátních 
zkušeností s řešením krizí a ve spolupráci 
s agenturou ENISA by členské státy měly 
vypracovat evropský plán spolupráce 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací, který 
by naznačil mechanismy spolupráce pro 
potírání rizik a incidentů. Tento plán by 
měl být řádně zohledněn při práci s 
včasnými varováními v síti pro spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Agentura ENISA, vnitrostátní 
skupiny CERT a centrum pro boj proti 
kyberkriminalitě v rámci Europolu by 
měly mít možnost se co nejvíce zapojit do 
sítě spolupráce, aby nedocházelo ke 
zdvojování probíhajících činností různých 
mezinárodních a unijních orgánů, 
institucí a agentur a již existujících 
skupin CERT.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Oznámení o vydání včasného varování 
v této síti by mělo být vyžadováno pouze 
v případě, že rozsah a závažnost daného 
incidentu nebo rizika jsou nebo by se 
mohly stát natolik významnými, že je 
nutné informovat nebo koordinovaně
zareagovat na úrovni Unie. Včasná 
varování by se proto měla omezit na 
skutečné nebo hrozící incidenty či rizika,
jež rychle rostou, přesahují národní reakční 
kapacitu nebo postihují více než jeden 
členský stát. Pro účely řádného 
vyhodnocení daného rizika nebo incidentu 
by měly být všechny informace, které jsou 
relevantní pro jeho posouzení, sděleny 
prostřednictvím sítě pro spolupráci.

(19) Oznámení o vydání včasného varování 
v této síti by mělo být vyžadováno pouze 
v případě, že rozsah a závažnost daného 
incidentu nebo rizika jsou nebo by se 
mohly stát natolik významnými, že je 
nutné informovat nebo koordinovaně 
zareagovat na úrovni Unie, tj. pouze 
v případě skutečných či hrozících 
incidentů či rizik, jež rychle rostou, 
přesahují národní reakční kapacitu nebo 
postihují více než jeden členský stát. Pro 
účely řádného vyhodnocení daného rizika 
nebo incidentu by měly být všechny 
informace, které jsou relevantní pro jeho 
posouzení, sděleny prostřednictvím sítě pro 
spolupráci.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem ke globální povaze 
problémů bezpečnosti sítí a informací je 
nutná užší mezinárodní spolupráce 
zaměřená na zdokonalení bezpečnostních 
norem a výměnu informací a prosazování 
společného a komplexního přístupu k 
otázkám bezpečnosti sítí a informací.

(21) Vzhledem ke globální povaze 
problémů bezpečnosti sítí a informací je 
nutná užší mezinárodní spolupráce 
zaměřená na zdokonalení bezpečnostních 
norem a výměnu informací a prosazování 
společného a komplexního přístupu k 
otázkám bezpečnosti sítí a informací, za 
předpokladu, že státy, s nimiž je 
spolupráce v plánu, disponují nástroji na 
kontrolu a ochranu údajů, které zajišťují 
stejnou úroveň ochrany, jako nástroje 
EU.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Odpovědnost za zajištění bezpečnosti 
sítí a informací leží do značné míry na 
orgánech veřejné správy a hospodářských 
subjektech. Stanovením vhodných 
právních povinností a pomocí 
dobrovolných postupů uplatňovaných v 
tomto odvětví by měla být prosazována a 
vytvářena kultura řízení rizik, včetně 
posuzování rizik a zavádění 
bezpečnostních opatření úměrných 
hrozícím rizikům. Pro účinné fungování 
sítě pro spolupráci a účinnou spolupráci 
všech členských států je zásadní rovněž 
vytvoření rovných podmínek.

(22) Odpovědnost za zajištění bezpečnosti 
sítí a informací leží do značné míry na 
orgánech veřejné správy a hospodářských 
subjektech. Stanovením vhodných 
právních povinností a pomocí 
dobrovolných postupů uplatňovaných v 
tomto odvětví by měla být prosazována a 
vytvářena kultura řízení rizik, včetně 
posuzování rizik a zavádění 
bezpečnostních opatření úměrných 
hrozícím rizikům. Kde již tato kultura 
řízení rizik existuje a zejména kde spoléhá 
na dobrovolné postupy, měla by být 
podporována, posilována a sdílena. Pro 
účinné fungování sítě pro spolupráci a 
účinnou spolupráci všech členských států 
je zásadní rovněž vytvoření rovných 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Odpovědnost za zajištění bezpečnosti 
sítí a informací leží do značné míry na 
orgánech veřejné správy a hospodářských 
subjektech. Stanovením vhodných 
právních povinností a pomocí 

(22) Odpovědnost za zajištění bezpečnosti 
sítí a informací leží do značné míry na 
orgánech veřejné správy a podnicích. 
Stanovením vhodných právních povinností 
a pomocí postupů uplatňovaných v tomto 
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dobrovolných postupů uplatňovaných v 
tomto odvětví by měla být prosazována a 
vytvářena kultura řízení rizik, včetně 
posuzování rizik a zavádění 
bezpečnostních opatření úměrných 
hrozícím rizikům. Pro účinné fungování 
sítě pro spolupráci a účinnou spolupráci 
všech členských států je zásadní rovněž 
vytvoření rovných podmínek.

odvětví by měla být prosazována a 
vytvářena kultura řízení rizik, včetně 
posuzování rizik a zavádění 
bezpečnostních opatření, jejichž cílem je 
předvídat bezpečnostní incidenty, ať už 
záměrné či náhodné. Pro účinné fungování 
sítě pro spolupráci a účinnou spolupráci 
všech členských států je zásadní rovněž 
vytvoření rovných podmínek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Orgány veřejné správy a soukromé 
podniky, včetně poskytovatelů síťových 
služeb a dodavatelů informací a softwaru 
by na ochranu svých informačních 
systémů a údajů, které tyto systémy 
obsahují, měly pohlížet jako na základní 
předmět své náležité péče. Měly by být 
zajištěny příslušné úrovně ochrany proti 
hrozbám a oblastem zranitelnosti na 
přiměřeně identifikovatelné úrovni. Zátěž 
této ochrany a náklady na ni by měly 
odrážet možné škody, které by 
kybernetický útok způsobil poškozeným.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Uvedené povinnosti by měly platit i 
mimo odvětví elektronických komunikací 
a vztahovat se na klíčové poskytovatele 
služeb informační společnosti, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti27, jež podporují následné 
služby informační společnosti či online 
aktivity, jako jsou například platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platební brány, sociální sítě, vyhledavače, 
služby cloud computingu a obchody s 
aplikacemi. Narušení těchto služeb 
vytvářejících informační společnost brání 
poskytování dalších služeb informační 
společnosti, které jsou na nich jakožto na 
klíčových vstupech závislé. Vývojáři 
softwaru a výrobci hardwaru nejsou 
poskytovateli služeb informační 
společnosti, a jsou proto z této povinnosti 
vyňati. Uvedené povinnosti by se rovněž 
měly vztahovat na orgány veřejné správy a 
provozovatele kritických infrastruktur, 
které jsou silně závislé na informačních a 
komunikačních technologiích a mají 
zásadní význam pro zachování životně 
důležitých ekonomických a společenských 
funkcí, jako elektřina a plyn, doprava, 
úvěrové instituce, burzy cenných papírů a
zdravotnictví. Narušení těchto sítí a 
informačních systémů by zasáhlo vnitřní 
trh.

(24) Uvedené povinnosti by měly platit i
na služby cloud computingu, které 
uchovávají citlivé údaje kritické 
infrastruktury Evropské unie, jak stanoví 
směrnice 2008/11/ES o kritické 
infrastruktuře. Vývojáři softwaru a 
výrobci hardwaru nejsou poskytovateli 
služeb informační společnosti, a jsou proto 
z této povinnosti vyňati. Uvedené 
povinnosti by se rovněž měly vztahovat na 
orgány veřejné správy a provozovatele 
kritických infrastruktur, které jsou silně 
závislé na informačních a komunikačních 
technologiích a mají zásadní význam pro 
zachování životně důležitých 
ekonomických a společenských funkcí, 
jako elektřina a plyn, doprava, úvěrové 
instituce, burzy cenných papírů, 
zdravotnictví a zemědělství. Narušení 
těchto sítí a informačních systémů by 
zasáhlo vnitřní trh.

__________________ __________________
27 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Uvedené povinnosti by měly platit i 
mimo odvětví elektronických komunikací a 
vztahovat se na klíčové poskytovatele 
služeb informační společnosti, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti27, jež podporují následné 
služby informační společnosti či online 
aktivity, jako jsou například platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platební brány, sociální sítě, vyhledavače, 
služby cloud computingu a obchody s 
aplikacemi. Narušení těchto služeb 
vytvářejících informační společnost brání 
poskytování dalších služeb informační 
společnosti, které jsou na nich jakožto na 
klíčových vstupech závislé. Vývojáři 
softwaru a výrobci hardwaru nejsou 
poskytovateli služeb informační 
společnosti, a jsou proto z této povinnosti 
vyňati. Uvedené povinnosti by se rovněž 
měly vztahovat na orgány veřejné správy a
provozovatele kritických infrastruktur, 
které jsou silně závislé na informačních a 
komunikačních technologiích a mají 
zásadní význam pro zachování životně 
důležitých ekonomických a společenských 
funkcí, jako elektřina a plyn, doprava, 
úvěrové instituce, burzy cenných papírů a 
zdravotnictví. Narušení těchto sítí a 
informačních systémů by zasáhlo vnitřní 
trh.

(24) Uvedené povinnosti by měly platit i 
mimo odvětví elektronických komunikací a 
vztahovat se na klíčové poskytovatele 
služeb informační společnosti, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti27, jež podporují následné 
služby informační společnosti či online 
aktivity, jako jsou například platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platební brány, sociální sítě, vyhledavače, 
služby cloud computingu a obchody s 
aplikacemi. Narušení těchto služeb 
vytvářejících informační společnost brání 
poskytování dalších služeb informační 
společnosti, které jsou na nich jakožto na 
klíčových vstupech závislé. Vývojáři 
softwaru a výrobci hardwaru hrají 
významnou úlohu při ochraně softwaru i 
hardwaru před záměrnými i neúmyslnými 
zadními vrátky, která mohou mít 
negativní dopad na právo na ochranu 
údajů a bezpečnost sítí a informací, a měli 
by tedy být také zahrnuti do oblasti 
působnosti této směrnice. Uvedené 
povinnosti by se rovněž měly vztahovat na 
orgány veřejné správy a provozovatele 
kritických infrastruktur, které jsou silně 
závislé na informačních a komunikačních 
technologiích a mají zásadní význam pro 
zachování životně důležitých 
ekonomických a společenských funkcí, 
jako elektřina a plyn, doprava, úvěrové 
instituce, burzy cenných papírů a 
zdravotnictví. Narušení těchto sítí a 
informačních systémů by zasáhlo vnitřní 
trh.

__________________ __________________
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Pozměňovací návrh 49
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Technická a organizační opatření, jež 
by měly přijímat orgány veřejné správy a 
hospodářské subjekty, by neměla 
vyžadovat, aby byla konkrétní komerční 
informační a komunikační technologie 
navržena, vyvinuta nebo vyrobena určitým 
konkrétním způsobem.

(25) Technická a organizační opatření, jež 
by měly přijímat orgány veřejné správy a 
podniky, by neměla vyžadovat, aby byla 
konkrétní komerční informační a 
komunikační technologie navržena, 
vyvinuta nebo vyrobena určitým 
konkrétním způsobem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty by měly zajistit bezpečnost jimi 
řízených sítí a informačních systémů. K 
těm by patřily především soukromé sítě a 
systémy buď řízené jejich vlastními 
odděleními IT, nebo takové, jejichž 
bezpečnost zajišťuje externí dodavatel. 
Povinnosti týkající se zabezpečení a 
oznamování by měly platit pro příslušné 
orgány veřejné správy a hospodářské 
subjekty bez ohledu na to, zda své sítě a 
informační systémy spravují interně nebo s 
pomocí externího dodavatele.

(26) Orgány veřejné správy a podniky by 
měly zajistit bezpečnost jimi řízených sítí a 
informačních systémů. K těm by patřily 
především soukromé sítě a systémy buď 
řízené jejich vlastními odděleními IT, nebo 
takové, jejichž bezpečnost zajišťuje externí 
dodavatel. Povinnosti týkající se 
zabezpečení a oznamování by měly platit 
pro příslušné orgány veřejné správy a 
podniky bez ohledu na to, zda své sítě a 
informační systémy spravují interně nebo s 
pomocí externího dodavatele.
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Pozměňovací návrh 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Použití záměrných i neúmyslných 
zadních vrátek v softwaru i hardwaru, jak 
je používají klíčoví poskytovatelé služeb 
informační společnosti, vzbuzuje 
specifické obavy. Použití těchto 
záměrných i neúmyslných zadních vrátek 
pro zpracování osobních údajů bude 
zákonné pouze na základě právní 
povinnosti nebo nutnosti vycházející 
z práva Unie či členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Děti jsou vystavené internetu a 
jiným moderním technologiím již od 
útlého věku, stejně jako hrozbám, které 
s nimi souvisejí. Řádné řízení online 
prostředí přátelského k dětem je klíčové 
pro zmírnění nebezpečí a zajištění, že je 
plně zaručena ochrana dětí a jejich práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Povinnosti by měly být úměrné 
rizikům, jež daná síť nebo informační 
systém představuje, aby na malé
provozovatele a uživatele nebyla uvalena 
nepřiměřená finanční a administrativní 
zátěž, a to s ohledem na stávající stupeň 
technického vývoje takových opatření. 
Tyto povinnosti by se neměly týkat 
mikropodniků.

(27) Povinnosti by měly být úměrné 
rizikům, jež daná síť nebo informační 
systém představuje, aby na provozovatele a 
uživatele nebyla uvalena nepřiměřená 
finanční a administrativní zátěž, a to s 
ohledem na stávající stupeň technického 
vývoje takových opatření. Tyto povinnosti 
by se neměly týkat mikropodniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Povinnosti by měly být úměrné 
rizikům, jež daná síť nebo informační 
systém představuje, aby na malé 
provozovatele a uživatele nebyla uvalena 
nepřiměřená finanční a administrativní 
zátěž, a to s ohledem na stávající stupeň 
technického vývoje takových opatření. 
Tyto povinnosti by se neměly týkat 
mikropodniků.

(27) Povinnosti by měly být úměrné 
rizikům, jež daná síť nebo informační 
systém představuje, aby na malé 
provozovatele a uživatele nebyla uvalena 
nepřiměřená finanční a administrativní 
zátěž, a to s ohledem na stávající stupeň 
technického vývoje takových opatření. 
Tyto povinnosti by se měly týkat malých 
podniků, pouze pokud spadají do oblasti 
citlivých odvětví, na něž se vztahují 
povinnosti podle směrnice 2002/58/ES ze 
dne 12. července 2002, jelikož riziko v této 
oblasti nesouvisí s velikostí podniku, ale 
s povahou a objemem zpracovávaných 
údajů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Odpovědné orgány by měly věnovat 
náležitou péči zachování neformálních a 
důvěryhodných informačních kanálů pro 
sdílení informací mezi hospodářskými 
subjekty a mezi soukromým a veřejným 
sektorem. Zveřejňování incidentů 
oznámených odpovědným orgánům by 
mělo být přiměřené zájmu veřejnosti na 
informacích o hrozbách, jež by mohly 
poškodit dobrou pověst či obchodní zájmy 
orgánů veřejné správy a hospodářských 
subjektů, které incidenty ohlašují. Při 
zavádění ohlašovací povinnosti by 
odpovědné orgány měly věnovat pozornost 
především skutečnosti, že informace o 
zranitelnosti produktu musí až do 
zjednání odpovídající nápravy v oblasti 
bezpečnosti zůstat přísně důvěrné.

(28) Odpovědné orgány by měly věnovat 
náležitou péči zachování neformálních a 
důvěryhodných informačních kanálů pro 
sdílení informací mezi hospodářskými 
subjekty a mezi soukromým a veřejným 
sektorem. Zveřejňování incidentů 
oznámených odpovědným orgánům by 
mělo před krátkodobými ekonomickými 
zájmy upřednostnit zájem veřejnosti na 
informacích o hrozbách.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Odpovědné orgány by měly věnovat 
náležitou péči zachování neformálních a 
důvěryhodných informačních kanálů pro 
sdílení informací mezi hospodářskými 
subjekty a mezi soukromým a veřejným
sektorem. Zveřejňování incidentů 
oznámených odpovědným orgánům by 

(28) Odpovědné orgány by měly věnovat 
náležitou péči zachování neformálních a 
důvěryhodných informačních kanálů pro 
sdílení informací mezi podniky a veřejným 
sektorem. Při zavádění ohlašovací 
povinnosti by odpovědné orgány měly 
věnovat pozornost především skutečnosti, 
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mělo být přiměřené zájmu veřejnosti na 
informacích o hrozbách, jež by mohly 
poškodit dobrou pověst či obchodní zájmy 
orgánů veřejné správy a hospodářských 
subjektů, které incidenty ohlašují. Při 
zavádění ohlašovací povinnosti by 
odpovědné orgány měly věnovat pozornost 
především skutečnosti, že informace o 
zranitelnosti produktu musí až do zjednání 
odpovídající nápravy v oblasti bezpečnosti 
zůstat přísně důvěrné.

že informace o zranitelnosti produktu musí 
až do zjednání odpovídající nápravy v 
oblasti bezpečnosti zůstat přísně důvěrné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Odpovědné orgány by měly mít k 
dispozici potřebné prostředky k výkonu 
svých povinností, včetně pravomoci získat 
od hospodářských subjektů a orgánů 
veřejné správy dostatek informací, aby 
mohly posoudit míru bezpečnosti sítí a 
informačních systémů, jakož i spolehlivých 
a úplných dat týkajících se skutečných
bezpečnostních incidentů, jež měly dopad 
na provoz sítí a informačních systémů.

(29) Odpovědné orgány by měly mít k 
dispozici potřebné prostředky k výkonu 
svých povinností, včetně pravomoci získat 
od podniků a orgánů veřejné správy 
dostatek informací, aby mohly posoudit 
míru bezpečnosti sítí a informačních 
systémů, jakož i spolehlivých a úplných dat 
týkajících se skutečných bezpečnostních 
incidentů, jež měly dopad na provoz sítí a 
informačních systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Podvodné využívání internetu 
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umožňuje organizovanému zločinu 
rozšiřovat své online aktivity za účelem 
praní špinavých peněz, padělání a 
vytváření produktů a služeb s cílem 
porušovat práva duševního vlastnictví a 
také za účelem experimentování s novými 
trestnými činnostmi, čímž ukazují na 
schopnost přizpůsobit se moderním 
technologiím, která vzbuzuje obavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Na pozadí mnoha bezpečnostních 
incidentů je často trestná činnost. 
Trestněprávní povahu incidentů lze 
usuzovat, i pokud důkazy o ní nejsou od 
začátku dostatečně jasné. V tomto kontextu 
by měla být součástí účinné a komplexní 
reakce na hrozbu bezpečnostního incidentu 
odpovídající spolupráce mezi 
odpovědnými a donucovacími orgány. 
Prosazování zabezpečeného, bezpečného a 
odolnějšího prostředí pak vyžaduje 
především systematické oznamování 
incidentů, u nichž panuje podezření, že 
mají povahu závažného trestného činu, 
donucovacím orgánům. To, zda mají 
incidenty povahu závažného trestného 
činu, by mělo být posuzováno ve světle 
předpisů EU o kyberkriminalitě.

(30) Na pozadí mnoha bezpečnostních 
incidentů je často trestná činnost. 
Trestněprávní povahu incidentů lze 
usuzovat, i pokud důkazy o ní nejsou od 
začátku dostatečně jasné. V tomto kontextu 
by měla být součástí účinné a komplexní 
reakce na hrozbu bezpečnostního incidentu 
odpovídající spolupráce mezi 
odpovědnými a donucovacími orgány. 
Prosazování zabezpečeného, bezpečného a 
odolnějšího prostředí pak vyžaduje 
především systematické oznamování 
incidentů, u nichž panuje podezření, že 
mají povahu závažného trestného činu, 
donucovacím orgánům. To, zda mají 
incidenty, jako například kybernetický 
terorismus, jímž se myslí použití 
kybernetických nástrojů pro odstavení 
kritických vnitrostátních infrastruktur za 
účelem nátlaku na vládu nebo občanskou 
společnost či jejich zastrašování, povahu 
závažného trestného činu, by mělo být 
posuzováno ve světle předpisů EU o 
kyberkriminalitě a Úmluvy Rady Evropy o 
kyberkriminalitě.
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Pozměňovací návrh 60
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Na pozadí mnoha bezpečnostních 
incidentů je často trestná činnost.
Trestněprávní povahu incidentů lze 
usuzovat, i pokud důkazy o ní nejsou od 
začátku dostatečně jasné. V tomto 
kontextu by měla být součástí účinné a 
komplexní reakce na hrozbu 
bezpečnostního incidentu odpovídající 
spolupráce mezi odpovědnými a 
donucovacími orgány. Prosazování 
zabezpečeného, bezpečného a odolnějšího 
prostředí pak vyžaduje především 
systematické oznamování incidentů, u 
nichž panuje podezření, že mají povahu 
závažného trestného činu, donucovacím 
orgánům. To, zda mají incidenty povahu 
závažného trestného činu, by mělo být 
posuzováno ve světle předpisů EU o 
kyberkriminalitě.

(30) Na pozadí mnoha bezpečnostních 
incidentů je v některých případech trestná 
činnost, přičemž incidenty mohou být 
někdy trestným činem. V těchto případech
by měla být součástí účinné a komplexní 
reakce na hrozbu bezpečnostního incidentu 
odpovídající spolupráce mezi 
odpovědnými a donucovacími orgány. 
Prosazování zabezpečeného, bezpečného a 
odolnějšího prostředí pak vyžaduje 
především systematické oznamování 
incidentů, u nichž panuje podezření, že
mají povahu závažného trestného činu, 
donucovacím orgánům. To, zda mají 
incidenty povahu závažného trestného 
činu, by mělo být posuzováno ve světle 
předpisů EU o kyberkriminalitě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Členské státy by měly přidělovat 
dostatečné množství prostředků na domácí 
boj proti radikalizaci a terorismu, jelikož 
se velmi rychle rozšiřují do oblasti 
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ochrany kritické infrastruktury; měly by 
udržovat užší spolupráci mezi EU a 
NATO v politice boje proti terorismu. 
Vysoká představitelka EU pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, 
protiteroristický koordinátor EU a 
centrum pro boj proti kyberkriminalitě v 
rámci Europolu by měli být plně 
informováni v případě, že rizika budou 
vnímána jako rizika teroristické povahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Kyberkriminalita způsobuje stále 
závažnější škody v hospodářské a sociální 
oblasti, kterými jsou zasaženy miliony 
spotřebitelů, a dochází tak k ročním 
ztrátám v odhadované výši 
290 miliard EUR1.
__________________
1 Podle zprávy společnosti Norton o 
kyberkriminalitě z roku 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Osobní údaje jsou často získávány 
podvodem, zejména organizovaným 
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zločinem, za účelem výroby falešných 
dokladů nebo změny pravých dokladů a 
následného páchání dalších zločinů.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) Podle průzkumu Komise1 se 1,8 % 
uživatelů internetu v Evropské unii stalo 
obětí krádeže totožnosti a 12 % obětí 
některé z forem podvodů na internetu. 
Ochrana osobních údajů na internetu je 
významným předpokladem pro boj proti 
internetové kriminalitě a důležitým 
nástrojem k obnovení důvěry občanů ve 
služby poskytované online.
__________________
1 Zvláštní zpráva č. 390 o 
kyberkriminalitě, červenec 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Tato směrnice by proto měla být 
přijata až po přijetí všeobecných předpisů 
o ochraně údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Komise by ustanovení této směrnice 
měla pravidelně přezkoumávat, zejména 
s ohledem na stanovení nutnosti změn 
zohledňujících měnící se technologické 
nebo tržní podmínky.

(33) Komise by ustanovení této směrnice 
měla pravidelně přezkoumávat, zejména 
s ohledem na stanovení nutnosti změn 
zohledňujících měnící se technologické 
nebo tržní podmínky a povinnosti 
zaměřené na nejvyšší úroveň bezpečnosti 
a integrity sítí a informací a ochranu 
soukromého života a osobních údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Informace, které odpovědný orgán v 
souladu s právními předpisy Unie a 
vnitrostátními právními předpisy o 
obchodním tajemství považuje za důvěrné, 
by měly být vyměňovány s Komisí a 
jinými odpovědnými orgány pouze tehdy, 
pokud je taková výměna nezbytně nutná 
pro použití ustanovení této směrnice. 
Vyměňované informace by se měly 
omezovat na informace, které jsou 
relevantní a přiměřené účelu takové 
výměny.

(38) Informace, které odpovědný orgán v 
souladu s právními předpisy Unie a 
vnitrostátními právními předpisy o 
obchodním tajemství považuje za důvěrné, 
by měly být vyměňovány s Komisí a 
jinými odpovědnými orgány pouze tehdy, 
pokud je taková výměna nezbytně nutná 
pro použití ustanovení této směrnice a také 
pro účely uplatňování trestního práva. 
Vyměňované informace by se měly 
omezovat na informace, které jsou 
relevantní a přiměřené účelu takové 
výměny.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 68
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V rámci výměny informací o rizicích a 
incidentech prostřednictvím sítě pro 
spolupráci a dodržování povinnosti 
oznamovat incidenty odpovědným 
vnitrostátním orgánům může být potřeba 
zpracovat osobní údaje. Toto zpracování 
osobních údajů je nutné k tomu, aby byly 
splněny cíle obecného zájmu, které sleduje 
tato směrnice, a je proto v souladu s 
článkem 7 směrnice 95/46/ES oprávněné. 
Ve vztahu k těmto oprávněným cílům 
nepředstavuje nepřiměřený ani 
nepřípustný zásah do samé podstaty práva
na ochranu osobních údajů zaručovaného
článkem 8 Listiny základních práv. Při 
uplatňování této směrnice by se podle 
potřeby mělo použít nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze 
dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise31. V případech, kdy osobní 
údaje zpracovávají orgány a instituce Unie, 
mělo by být takové zpracování pro účely 
provedení této směrnice v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

(39) V rámci výměny informací o rizicích a 
incidentech prostřednictvím sítě pro 
spolupráci a dodržování povinnosti 
oznamovat incidenty odpovědným 
vnitrostátním orgánům může být potřeba 
zpracovat osobní údaje. V případě, že je 
toto zpracování osobních údajů nutné 
k tomu, aby byly splněny cíle obecného 
zájmu, které sleduje tato směrnice, může 
být v souladu s článkem 7 směrnice 
95/46/ES oprávněné. Nezbavuje však 
odpovědné orgány povinnosti jednat 
přiměřeně, a to způsobem, který by 
neohrozil právo na ochranu osobních údajů 
zaručené článkem 8 Listiny základních 
práv. Při uplatňování této směrnice by se 
podle potřeby mělo použít nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise31. 
V případech, kdy osobní údaje 
zpracovávají orgány a instituce Unie, mělo 
by být takové zpracování pro účely 
provedení této směrnice v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

__________________ __________________
31 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43. 31 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Všechna opatření by měla vhodným 
způsobem chránit základní lidská práva, 
zejména ta práva uvedená v Evropské 
úmluvě o lidských právech (článek 8, 
respektování soukromého života), a 
dodržovat zásadu proporcionality.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví bezpečnostní požadavky pro 
hospodářské subjekty a orgány veřejné 
správy.

c) stanoví bezpečnostní požadavky pro 
podniky a orgány veřejné správy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Touto směrnicí rovněž není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 

5. Tato směrnice plně respektuje směrnici
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
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pohybu těchto údajů33, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 
zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací ani nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů34.

údajů33, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací ani nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů34.

__________________ __________________
33 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 33 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
34 SEC(2012) 72 v konečném znění. 34 SEC(2012) 72 v konečném znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy mohou přijmout či zachovat 
v platnosti ustanovení zajišťující vyšší 
míru bezpečnosti, aniž by tím byly dotčeny 
jejich povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie.

Členské státy mohou přijmout či zachovat 
v platnosti ustanovení zajišťující vyšší 
míru bezpečnosti, aniž by tím byly dotčeny 
jejich povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie. Při provádění ustanovení 
kapitoly IV by však členské státy neměly 
zachovávat či zavádět vnitrostátní 
ustanovení, která se liší od ustanovení 
stanovených v dané kapitole nebo která 
jsou s nimi v rozporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Csaba Sógor
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Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout či zachovat 
v platnosti ustanovení zajišťující vyšší 
míru bezpečnosti, aniž by tím byly dotčeny 
jejich povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie.

Členské státy mohou přijmout či zachovat 
v platnosti ustanovení zajišťující vyšší 
míru bezpečnosti, aniž by tím byly dotčeny 
jejich povinnosti stanovené právními 
předpisy Unie, avšak taková ustanovení 
musí být v souladu se společnými 
minimálními očekáváními použitelnými 
v tomto případě, jak jsou zakotvena v této 
směrnici.

Or. hu

Pozměňovací návrh 74
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počítačová data prvky uvedenými pod 
písmeny a) a b) uložená, zpracovaná, 
opětovně vyhledaná nebo přenesená za 
účelem jejich provozu, použití, ochrany a 
údržby;

c) počítačová data prvky uvedenými pod 
písmeny a) a b) uložená, zpracovaná, 
opětovně vyhledaná nebo přenesená za 
účelem jejich provozu a použití;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „bezpečností“ schopnost sítě a 
informačního systému odolávat na určitém 
stupni spolehlivosti náhodným či 

(2) „bezpečností“ schopnost sítě a 
informačního systému odolávat náhodným 
či svévolným zásahům, které narušují 
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svévolným zásahům, které narušují 
dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost 
uložených nebo přenášených dat nebo 
souvisejících služeb, které tato síť nebo 
informační systém nabízí nebo které jsou 
jejich prostřednictvím přístupné;

dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost 
uložených nebo přenášených dat nebo 
souvisejících služeb, které tato síť nebo 
informační systém nabízí nebo které jsou 
jejich prostřednictvím přístupné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „plánem spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací“ plán tvořící 
rámec pro organizační pravomoci, 
odpovědnosti a postupy, jejichž cílem je 
udržení, případně obnovení provozu sítí a 
informačních systémů v případě, že jim 
hrozí riziko nebo došlo k bezpečnostními
incidentu;

6. „plánem spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací“ plán tvořící 
orientační rámec pro organizační 
pravomoci, odpovědnosti a postupy, jejichž 
cílem je udržení, případně obnovení 
provozu sítí a informačních systémů v 
případě, že jim hrozí riziko nebo došlo k 
bezpečnostnímu incidentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „hospodářským subjektem“: 8. „podnikem“:

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovatel služeb informační 
společnosti, na nichž závisí poskytování 
dalších služeb informační společnosti, 
jejichž demonstrativní výčet je uveden 
v příloze II;

a) poskytovatel služeb informační 
společnosti, na nichž závisí poskytování 
služeb informační společnosti, jejichž 
demonstrativní výčet je uveden v příloze 
II;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování 
životně důležitých ekonomických a 
společenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a
zdravotnictví, jejichž demonstrativní výčet 
je uveden v příloze II.

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování 
životně důležitých ekonomických a 
společenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry,
zdravotnictví a zemědělství, jejichž 
demonstrativní výčet je uveden v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování 
životně důležitých ekonomických a 

b) provozovatel kritické infrastruktury, 
která má zásadní význam pro zachování 
životně důležitých společenských a 
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společenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví, jejichž demonstrativní výčet 
je uveden v příloze II.

ekonomických činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví, jejichž demonstrativní výčet 
je uveden v příloze II.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „informacemi o hrozbě“: informace 
popisující útok v důsledku incidentu nebo 
pokusu o způsobení incidentu a nesoucí 
znaky kybernetického útoku;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme národní 
strategii pro bezpečnost sítí a informací, 
která vymezí strategické cíle a zákonná
opatření k dosažení a udržení vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací. 
Předmětem národní strategie pro 
bezpečnost sítí a informací budou 
především následující cíle a opatření:

1. Každý členský stát přijme národní 
strategii pro bezpečnost sítí a informací, 
která vymezí strategické cíle a konkrétní 
politická opatření k dosažení a udržení 
vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informací. 
Předmětem národní strategie pro 
bezpečnost sítí a informací budou 
především následující cíle a opatření:

Or. de
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Pozměňovací návrh 83
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Řídící rámec pro naplnění cílů a priorit 
strategie, včetně jasně vymezených 
pravomocí a odpovědnosti vládních orgánů 
a dalších relevantních subjektů;

b) Řídící rámec pro naplnění cílů a priorit 
strategie, včetně jasně vymezených 
pravomocí a odpovědnosti vládních orgánů 
a relevantních subjektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Stanovení obecných opatření týkajících 
se připravenosti, reakce a obnovy, včetně 
mechanismů spolupráce soukromého a 
veřejného sektoru;

c) Stanovení obecných opatření týkajících 
se připravenosti, reakce a obnovy, včetně 
mechanismů spolupráce soukromého a 
veřejného sektoru a veřejného a 
terciárního sektoru;

Or. fi

Pozměňovací návrh 85
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Plán posouzení rizik pro odhalení rizik a 
posouzení dopadů možných incidentů;

a) rámec pro řízení rizik obsahující 
minimálně pravidelné posouzení pro 
odhalení rizik a posouzení dopadů 
možných incidentů a opatření na 
zachování bezpečnosti a integrity 
informací, včetně včasného varování;
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Or. fr

Odůvodnění

Plán posouzení není dostačující a neobsahuje další opatření nezbytná pro řízení rizik síťové a 
informační bezpečnosti. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje zavést rámec pro 
řízení rizika, který bude obsahovat posouzení rizika.

Pozměňovací návrh 86
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Národní strategie a národní plán 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací 
budou sděleny Komisi do jednoho měsíce 
od přijetí.

3. Národní strategie a národní plán 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací 
budou sděleny Komisi, příslušnému 
výboru v Evropském parlamentu a 
evropskému inspektorovi ochrany údajů
do jednoho měsíce od přijetí.

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Csaba Sógor

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Národní strategie a národní plán 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací 
budou sděleny Komisi do jednoho měsíce 
od přijetí.

3. Každý členský stát vypracuje návrh své 
národní strategie pro bezpečnost sítí ve 
lhůtě 12 měsíců po přijetí a vyhlášení této 
směrnice. Národní strategie a národní plán 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací 
budou sděleny Komisi do jednoho měsíce 
od přijetí.

Or. hu
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Odůvodnění

Pokud nebude stanovena lhůta pro vypracování návrhů národních strategií, může docházet k 
významným zpožděním, která budou poškozovat právě aspekt sítí. Přestože článek 21 
vyžaduje, aby byla ustanovení stávajících směrnic provedena do vnitrostátního práva ve lhůtě 
18 měsíců od přijetí, národní strategie mohou být přijaty pouze na poslední chvíli, a proto 
může docházet ke zpožděním na jiných úrovních. Tento pozměňovací návrh tedy navrhuje, aby 
se v případě národních strategií použila lhůta 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 88
Csaba Sógor

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise shromáždí národní strategie 
pro bezpečnost sítí a informací všech 
členských států a předá je všem členským 
státům v organizované podobě.

Or. hu

Odůvodnění

Bude užitečné, aby ostatní členské státy viděly navzájem své plány. Pomůže jim to určit své 
přístupy a mohou dokonce vzniknout příležitosti pro výměnu osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 89
Csaba Sógor

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Ve lhůtě šesti měsíců po přijetí této 
směrnice sestaví Komise pokyny pro 
strukturu národní strategie pro
bezpečnost sítí a informací. Jejich cílem 
bude pomoci členským státům vypracovat 
a přijmout dokumenty s přibližně stejnou 
strukturou.
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Or. hu

Odůvodnění

Organizační a shrnující práce na úrovni Společenství mohou být účinnější, pokud 28 
dokumentů, jichž se týkají, vychází z určité obecné struktury. Přestože by pokyny Komise 
nebyly závazné, přiměly by členské státy, aby se při vypracovávání svých národních strategií 
držely tohoto doporučeného modelu / této struktury.

Pozměňovací návrh 90
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odpovědné orgány budou podle potřeby
konzultovat příslušné vnitrostátní 
donucovací orgány a úřady pro ochranu 
údajů a spolupracovat s nimi.

5. Odpovědné orgány budou konzultovat 
příslušné vnitrostátní donucovací orgány a 
úřady pro ochranu údajů a úzce s nimi
spolupracovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odpovědné orgány budou podle potřeby
konzultovat příslušné vnitrostátní 
donucovací orgány a úřady pro ochranu 
údajů a spolupracovat s nimi.

5. Odpovědné orgány budou v případech, 
kdy se to bude jevit jako potřebné a při 
zohlednění zásady proporcionality, 
konzultovat příslušné vnitrostátní 
donucovací orgány a úřady pro ochranu 
údajů a podle potřeby s nimi 
spolupracovat.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 92
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, že odpovědné 
orgány budou v každém případě 
informovat příslušné vnitrostátní 
donucovací orgány a úřady pro ochranu 
údajů ihned, jakmile vznikne podezření, 
že vnitrostátní orgán členského státu nebo 
třetí země:
– je původcem oznámeného incidentu;
– je původcem možného incidentu podle 
zpráv od informátorů, důvěryhodného 
veřejného zdroje nebo informací, které 
byly odpovědnému orgánu důvěrně 
poskytnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy zajistí, že na základě 
upozornění vnitrostátním donucovacím 
orgánům podle odstavce 5a (nový) bude 
automaticky vydán pokyn pro centrum pro 
boj proti kyberkriminalitě v rámci 
Europolu vyšetřit incident, aniž je tím 
dotčena pravomoc členských států 
incident vyšetřit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Každý členský stát Komisi neprodleně 
oznámí jmenování odpovědného orgánu, 
jeho úkoly a jakékoliv změny s ním 
související. Každý členský stát zveřejní 
jmenování příslušného odpovědného 
orgánu.

6. Každý členský stát Komisi, příslušnému 
výboru v Evropském parlamentu a 
Evropskému inspektorovi ochrany údajů
neprodleně oznámí jmenování 
odpovědného orgánu, jeho úkoly a 
jakékoliv změny s ním související. Každý 
členský stát zveřejní jmenování 
příslušného odpovědného orgánu.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Csaba Sógor

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Odpovědný orgán vypracuje výroční 
zprávu pro příslušné ministerstvo 
dotčeného členského státu ohledně 
celoročních činností a toho, do jaké míry 
byl schopný plnit povinnosti stanovené 
touto směrnicí. K výroční zprávě se připojí 
také finanční účet.

Or. hu

Odůvodnění

Při zakládání jakékoliv organizace je minimálním požadavkem, aby příslušný právní nástroj 
zajistil vedení účetnictví a odpovědnost organizací, což se v tomto případě nejlépe provede v 
podobě výroční zprávy.

Pozměňovací návrh 96
Ágnes Hankiss
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí skupinu pro 
reakci na počítačové hrozby (dále jen 
„CERT“), odpovědnou za řešení incidentů 
a rizik v souladu s řádně vymezeným 
postupem, jež bude splňovat požadavky 
stanovené v bodě 1 přílohy I. Skupina 
CERT může být zřízena v rámci 
odpovědného orgánu.

1. Každý členský stát zřídí alespoň jednu 
skupinu pro reakci na počítačové hrozby 
(dále jen „CERT“), odpovědnou za řešení 
incidentů a rizik v souladu s řádně 
vymezeným postupem, jež bude splňovat 
požadavky stanovené v bodě 1 přílohy I. 
Skupina CERT může být zřízena v rámci 
odpovědného orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí skupinu pro 
reakci na počítačové hrozby (dále jen 
„CERT“), odpovědnou za řešení incidentů 
a rizik v souladu s řádně vymezeným 
postupem, jež bude splňovat požadavky 
stanovené v bodě 1 přílohy I. Skupina 
CERT může být zřízena v rámci 
odpovědného orgánu.

1. Každý členský stát zřídí skupinu pro 
reakci na počítačové hrozby (dále jen 
„CERT“), odpovědnou za řešení incidentů 
a rizik v souladu s řádně vymezeným 
postupem, jež bude splňovat požadavky 
stanovené v bodě 1 přílohy I. Skupina 
CERT bude zřízena v rámci odpovědného 
orgánu.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi, jakými 4. Členské státy oznámí Komisi, 
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zdroji a pravomocemi skupiny CERT 
disponují, jakož i postup, který budou při 
řešení bezpečnostních incidentů 
uplatňovat.

Evropskému inspektorovi ochrany údajů 
a také veřejnosti, jakými zdroji a 
pravomocemi skupiny CERT disponují, 
jakož i postup, který budou při řešení 
bezpečnostních incidentů uplatňovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sítí pro spolupráci bude vytvořeno stálé 
komunikační spojení mezí Komisí a 
odpovědnými orgány. Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na 
žádost poskytne síti pro spolupráci své 
odborné znalosti a doporučení.

2. Sítí pro spolupráci bude vytvořeno stálé 
komunikační spojení mezí Komisí a 
odpovědnými orgány. Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na 
žádost poskytne síti pro spolupráci 
technologicky neutrální pokyny 
obsahující vhodná opatření pro veřejný i 
soukromý sektor.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidelně zveřejňovat na společných 
internetových stránkách informace o 
aktuálních včasných varováních a 
koordinovaných reakcích, které nemají 
důvěrný charakter;

c) pravidelně a bezodkladně zveřejňovat na 
společných internetových stránkách 
kompletní informace o aktuálních 
včasných varováních a koordinovaných 
reakcích;

Or. de
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Pozměňovací návrh 101
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v rámci působnosti této směrnice na 
žádost členského státu nebo Komise 
společně projednávat a posuzovat jednu či 
více národních strategií a národních plánů 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací, 
jež jsou uvedeny v článku 5;

d) v rámci působnosti této směrnice na 
žádost členského státu, Komise nebo 
Evropského parlamentu společně 
projednávat a posuzovat jednu či více 
národních strategií a národních plánů 
spolupráce pro bezpečnost sítí a informací, 
jež jsou uvedeny v článku 5;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) na žádost členského státu nebo Komise 
společně projednávat a posuzovat účinnost 
skupin CERT, zejména pokud činnosti 
týkající se bezpečnosti sítí a informací 
probíhají na úrovni Unie;

e) na žádost členského státu, Komise nebo 
Evropského parlamentu společně 
projednávat a posuzovat účinnost skupin 
CERT, zejména pokud činnosti týkající se 
bezpečnosti sítí a informací probíhají na 
úrovni Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) spolupracovat s Evropským centrem pro f) spolupracovat s Evropským centrem pro 
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boj proti kyberkriminalitě zřízeným 
v rámci Europolu a dalšími příslušnými 
evropskými orgány zejména v oblastech 
energetiky, dopravy, bankovnictví, 
obchodování s cennými papíry a 
zdravotnictví a vzájemně si s nimi 
vyměňovat informace o všech významných 
záležitostech;

boj proti kyberkriminalitě zřízeným 
v rámci Europolu, Evropským inspektorem 
ochrany údajů a vnitrostátními úřady pro 
ochranu údajů a vzájemně si s nimi 
vyměňovat informace o všech významných 
záležitostech;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) organizovat pravidelná vzájemná 
hodnocení svých kapacit a připravenosti;

h) organizovat pravidelná vzájemná 
hodnocení svých kapacit, připravenosti a 
dodržení ustanovení o ochraně údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pořádat cvičení bezpečnosti sítí a 
informací na úrovni Unie a účastnit se dle 
potřeby mezinárodních cvičení bezpečnosti 
sítí a informací.

i) pořádat cvičení bezpečnosti sítí a 
informací na úrovni Unie a účastnit se 
mezinárodních cvičení bezpečnosti sítí a 
informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Marie-Christine Vergiat
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pořádat cvičení bezpečnosti sítí a 
informací na úrovni Unie a účastnit se dle 
potřeby mezinárodních cvičení bezpečnosti 
sítí a informací.

i) pořádat cvičení bezpečnosti sítí a 
informací na úrovni Unie a zúčastnit se dle 
potřeby mezinárodních cvičení bezpečnosti 
sítí a informací s tím, že dotčené členské 
státy musí ochránit údaje evropských 
občanů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osobní údaje se sdělí pouze 
příjemcům, kteří mají povolení k jejich 
zpracování za účelem plnění svých 
povinností. Sdělené údaje jsou svěřeny 
osobám, jež je potřebují, pro účely plnění 
těchto povinností v souladu s evropským 
právem v dané oblasti. Zajistí se dodržení 
zásady omezení účelu. Doba uchovávání 
těchto údajů nepřesáhne šest měsíců, 
přičemž může být jednou o tuto dobu 
prodloužena.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise formou prováděcích aktů a na 
základě kritérií uvedených v odstavcích 2 
a 3 rozhodne o přístupu členských států 
do této bezpečné infrastruktury. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 
3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud panuje podezření, že riziko nebo 
incident, který je předmětem včasného 
varování, má povahu trestného činu, 
odpovědné orgány, případně Komise, 
uvědomí Evropské centrum pro boj proti 
kyberkriminalitě v rámci Europolu.

4. Pokud riziko nebo incident, který je 
předmětem včasného varování, má povahu 
trestného činu, odpovědné orgány, 
případně Komise, uvědomí Evropské 
centrum pro boj proti kyberkriminalitě v 
rámci Europolu.

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Konkrétní zpravodajské informace o 
kybernetických hrozbách pro kritickou 
vnitrostátní infrastrukturu se šíří 
zaměstnancům s bezpečnostní prověrkou 
v cílových zařízeních soukromého sektoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– definici formy a postupů odpovědných 
orgánů pro sběr a sdílení kompatibilních a 
srovnatelných informací o rizicích a 
incidentech,

– orientační definici formy a postupů 
odpovědných orgánů pro sběr a sdílení 
kompatibilních a srovnatelných informací 
o rizicích a incidentech,

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– definici postupů a kritérií pro posouzení 
rizik a incidentů v rámci sítě pro 
spolupráci;

– definici kritérií pro posouzení rizik a 
incidentů v rámci sítě pro spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 

Aniž by byla dotčena oblast působnosti 
otevřená síti pro spolupráci, může Unie 
uzavřít mezinárodní dohody o spolupráci 
se třetími zeměmi nebo s mezinárodními 
organizacemi, na jejichž základě bude 



PE521.696v01-00 50/54 AM\1006685CS.doc

CS

s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody budou 
zohledňovat nutnost zajistit odpovídající 
ochranu osobních údajů šířených v síti pro 
spolupráci.

možná a jimiž se bude řídit účast dané třetí 
země či mezinárodní organizace na 
určitých činnostech sítě pro spolupráci. 
Takové dohody musí zajistit vysokou míru 
ochrany osobních údajů šířených v síti pro 
spolupráci.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody budou 
zohledňovat nutnost zajistit odpovídající 
ochranu osobních údajů šířených v síti 
pro spolupráci.

Aniž by byla dotčena možnost sítě pro 
spolupráci provozovat mezinárodní 
spolupráci na neformální úrovni, může 
Unie uzavřít mezinárodní dohody o 
spolupráci se třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, na jejichž 
základě bude možná a jimiž se bude řídit 
účast dané třetí země či mezinárodní 
organizace na určitých činnostech sítě pro 
spolupráci. Takové dohody mohou být 
uzavírány pouze s členskými státy, které 
chrání údaje svých občanů na úrovni, jež 
je srovnatelná s Unií a jež evropským 
občanům umožňuje bránit svá práva na 
jejich území. V jiných případech lze 
navazovat pouze neformální spolupráci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Nils Torvalds

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. S ohledem na 
současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 
takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná a přiměřená technická a 
organizační opatření k řízení 
bezpečnostních rizik, jimž čelí jimi 
kontrolované a používané sítě a informační 
systémy. S ohledem na současné technické 
možnosti zaručí tato opatření takovou 
úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře 
existujícího rizika. Zejména budou přijata 
taková opatření, která zabrání vzniku 
bezpečnostních incidentů v jejich sítích a 
informačních systémech, jež by poškodily 
jimi poskytované základní služby, případně 
minimalizují dopad takových incidentů, a 
zajistí tak kontinuitu služeb 
podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. S ohledem na 
současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k omezení bezpečnostních rizik, 
jimž čelí jimi kontrolované a používané 
sítě a informační systémy. S ohledem na 
současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 
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takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb a bezpečnost údajů podporovaných 
těmito sítěmi a informačními systémy.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. S ohledem na 
současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 
takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a podniky přijaly vhodná 
technická a organizační opatření k řízení 
bezpečnostních rizik, jimž čelí jimi 
kontrolované a používané sítě a informační 
systémy. S ohledem na současné technické 
možnosti zaručí tato opatření takovou 
úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře 
existujícího rizika. Zejména budou přijata 
taková opatření, která zabrání vzniku 
bezpečnostních incidentů v jejich sítích a 
informačních systémech, jež by poškodily 
jimi poskytované základní služby, případně 
minimalizují dopad takových incidentů, a 
zajistí tak kontinuitu služeb 
podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Christian Ehler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k řízení bezpečnostních rizik, jimž 
čelí jimi kontrolované a používané sítě a 
informační systémy. S ohledem na 

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány 
veřejné správy a hospodářské subjekty 
přijaly vhodná technická a organizační 
opatření k odhalení a účinnému řízení 
bezpečnostních rizik, jimž čelí jimi 
kontrolované a používané sítě a informační 
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současné technické možnosti zaručí tato 
opatření takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 
budou přijata taková opatření, která zabrání 
vzniku bezpečnostních incidentů v jejich 
sítích a informačních systémech, jež by 
poškodily jimi poskytované základní 
služby, případně minimalizují dopad 
takových incidentů, a zajistí tak kontinuitu 
služeb podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

systémy. S ohledem na současné technické 
možnosti zaručí tato opatření takovou 
úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře 
existujícího rizika. Zejména budou přijata 
taková opatření, která zabrání vzniku 
bezpečnostních incidentů v jejich sítích a 
informačních systémech, jež by poškodily 
jimi poskytované základní služby, případně 
minimalizují dopad takových incidentů, a 
zajistí tak kontinuitu služeb 
podporovaných těmito sítěmi a 
informačními systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby orgány veřejné 
správy a hospodářské subjekty oznamovaly 
odpovědným orgánům incidenty, které 
mají významný dopad na bezpečnost jimi 
poskytovaných základních služeb.

2. Členské státy zajistí, aby orgány veřejné 
správy a hospodářské subjekty oznamovaly 
odpovědným orgánům incidenty a 
podávaly informace o hrozbách, které 
mají dopad na bezpečnost jimi 
poskytovaných základních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a (nové)

Pozměňovací návrh

a) Komerční výrobci softwaru ponesou 
odpovědnost za hrubou nedbalost týkající 
se bezpečnosti a ochrany, a to i navzdory 
doložkám o zřeknutí se odpovědnosti 



PE521.696v01-00 54/54 AM\1006685CS.doc

CS

v uživatelských ujednáních. 

Or. en

Odůvodnění

Komerční výrobci softwaru se v licenčních ujednáních zbavují veškeré odpovědnosti za potíže 
vzniklé nedostatečným zabezpečením a špatným programováním. Pro podporu výrobců 
investovat do bezpečnostních opatření, je zapotřebí jiného přístupu. Lze toho dosáhnout 
pouze za předpokladu, že výrobci softwaru ponesou odpovědnost za veškeré bezpečnostní 
nedostatky.


