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Pozmeňujúci návrh 20
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Siete a informačné systémy a služby 
hrajú v spoločnosti základnú úlohu. Ich 
spoľahlivosť a bezpečnosť sú nevyhnutné 
pre ekonomické činnosti a sociálne 
zabezpečenie a najmä pre fungovanie 
vnútorného trhu. 

(1) Siete a informačné systémy a služby 
hrajú v spoločnosti základnú úlohu. Ich 
spoľahlivosť a bezpečnosť sú nevyhnutné 
pre ekonomické činnosti, sociálne 
zabezpečenie a komunikáciu a styky medzi 
osobami, organizáciami občianskej 
spoločnosti a podnikmi, ako aj pre 
ochranu a rešpektovanie súkromia 
a osobných údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Rozsah a frekvencia úmyselných alebo 
náhodných bezpečnostných incidentov sa 
zvyšuje a predstavuje významnú hrozbu 
pre fungovanie sietí a informačných 
systémov. Takéto incidenty môžu 
zabraňovať napredovaniu ekonomických 
činností, spôsobovať značné finančné 
straty, narúšať dôveru používateľa a 
spôsobovať značné škody v hospodárstve 
Únie.

(2) Rozsah a frekvencia úmyselných alebo 
náhodných bezpečnostných incidentov sa 
zvyšuje a predstavuje významnú hrozbu 
pre fungovanie sietí a informačných 
systémov. Takéto incidenty môžu 
zabraňovať napredovaniu ekonomických 
činností, spôsobovať značné finančné 
straty, narúšať dôveru používateľa a 
spôsobovať značné škody v hospodárstve 
Únie. Čoraz viac sa uznáva, že systémy 
kontroly sú zraniteľné voči počítačovým 
útokom z rôznych zdrojov vrátane 
nepriateľských vlád, teroristických skupín 
a iných zlomyseľných votrelcov.
Inteligentné útoky a koordinované útoky 
by mohli mať vážne dôsledky pre stabilitu, 
výkonnosť a hospodárnosť 



PE521.696v01-00 4/55 AM\1006685SK.doc

SK

infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Rozsah a frekvencia úmyselných alebo 
náhodných bezpečnostných incidentov sa 
zvyšuje a predstavuje významnú hrozbu 
pre fungovanie sietí a informačných 
systémov. Takéto incidenty môžu 
zabraňovať napredovaniu ekonomických 
činností, spôsobovať značné finančné 
straty, narúšať dôveru používateľa a 
spôsobovať značné škody v hospodárstve 
Únie.

(2) Rozsah a frekvencia úmyselných alebo 
náhodných bezpečnostných incidentov bez 
ohľadu na to, kto ich spôsobil, sa zvyšuje 
a predstavuje významnú hrozbu pre 
fungovanie sietí a informačných systémov. 
Takéto incidenty môžu zabraňovať 
napredovaniu ekonomických činností, 
spôsobovať značné finančné straty, narúšať 
dôveru používateľa a spôsobovať značné 
škody v hospodárstve Únie. Poškodzujú 
predovšetkým občanov a ich dôveru 
v informačné systémy, pričom ich osobné 
údaje sú predmetom rozsiahlych operácií 
a dohľadu bez akejkoľvek primeranej 
kontroly.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Digitálne informačné systémy, a najmä 
internet, ako komunikačné nástroje bez 
hraníc hrajú významnú úlohu pri uľahčení 
pohybu tovaru, služieb a osôb cez hranice. 
Z dôvodu tohto nadnárodného charakteru 
môže vážne narušenie týchto systémov v 

(3) Digitálne informačné systémy, a najmä 
internet, ako komunikačné nástroje bez 
hraníc hrajú významnú úlohu pri uľahčení 
pohybu tovaru, služieb a osôb cez hranice. 
Z dôvodu tohto nadnárodného charakteru 
môže vážne narušenie týchto systémov v 
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jednom členskom štáte ovplyvniť aj ďalšie 
členské štáty a Úniu ako celok. Preto je na 
riadne fungovanie vnútorného trhu 
nevyhnutná odolnosť a stabilita sietí a 
informačných systémov.

jednom členskom štáte ovplyvniť aj ďalšie 
členské štáty a Úniu ako celok. Preto je na 
riadne fungovanie vnútorného trhu
a komunikácie a stykov medzi osobami, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
podnikmi nevyhnutná odolnosť a stabilita 
sietí a informačných systémov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie by sa mal vytvoriť 
mechanizmus spolupráce, ktorý by umožnil 
výmenu informácií a koordinovanú 
činnosť, pokiaľ ide o zisťovanie a reakciu v 
súvislosti s bezpečnosťou sietí a 
informácií. Aby bol takýto mechanizmus 
účinný a týkal sa viacerých strán, členské 
štáty musia mať minimálne spôsobilosti a 
stratégiu, ktoré by na ich území zabezpečili 
vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
informácií. Minimálne bezpečnostné 
požiadavky by sa mali uplatňovať aj na 
verejnú správu a prevádzkovateľov 
kritickej informačnej infraštruktúry s 
cieľom podporovať kultúru riadenia rizika 
a zabezpečovať oznamovanie 
najzávažnejších incidentov.

(4) Na úrovni Únie by sa mal vytvoriť 
mechanizmus spolupráce, ktorý by umožnil 
výmenu informácií a koordinovanú 
činnosť, pokiaľ ide o zisťovanie a reakciu v 
súvislosti s bezpečnosťou sietí a 
informácií. Aby bol takýto mechanizmus 
účinný a týkal sa viacerých strán, členské 
štáty musia mať minimálne spôsobilosti a 
stratégiu, ktoré by na ich území zabezpečili 
vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
informácií. Minimálne bezpečnostné 
požiadavky by sa mali uplatňovať aj na 
verejnú správu a prevádzkovateľov 
kritickej informačnej infraštruktúry s 
cieľom podporovať kultúru riadenia rizika 
a zabezpečovať oznamovanie 
najzávažnejších incidentov. To si vyžaduje 
zavedenie vhodnej odbornej prípravy 
zahŕňajúcej dôsledky týchto incidentov 
pre ochranu údajov a súkromia občanov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Ágnes Hankiss
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Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Táto smernica by sa mala zameriavať 
na skutočne kritickú zložku kriticky 
dôležitej infraštruktúry:
(1) ktorá je kriticky dôležitá kvôli svojmu 
štrukturálnemu postaveniu v celkom 
systéme infraštruktúr a posilňuje 
vzájomnú závislosť medzi inými 
infraštruktúrami a odvetviami;
(2) ktorá je bytostne kriticky dôležitá kvôli 
svojej úlohe alebo funkcii v spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom pokryť všetky príslušné 
incidenty a riziká by sa mala táto smernica 
uplatňovať na všetky siete a informačné 
systémy. Povinnosti, ktoré má verejná 
správa a účastníci trhu, by sa však nemali 
uplatňovať na podniky poskytujúce verejné 
komunikačné siete alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)25, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
požiadavky, pokiaľ ide o bezpečnosť a 
integritu, ktoré sú stanovené v článku 13a 
uvedenej smernice, a nemali by sa 
uplatňovať ani na poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.

(5) S cieľom pokryť všetky príslušné 
incidenty a riziká by sa mala táto smernica 
uplatňovať na všetky siete a informačné 
systémy. Povinnosti, ktoré má verejná 
správa a podniky, by sa však nemali 
uplatňovať na podniky poskytujúce verejné 
komunikačné siete alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)25, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
požiadavky, pokiaľ ide o bezpečnosť a 
integritu, ktoré sú stanovené v článku 13a 
uvedenej smernice, a nemali by sa 
uplatňovať ani na poskytovateľov 
dôveryhodných služieb.
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__________________ __________________
25 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. 25 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Existujúce spôsobilosti nie sú 
postačujúce na zabezpečenie vysokej 
úrovne bezpečnosti sietí a informácií v 
Únii. V členských štátoch je rôzna úroveň 
pripravenosti, čo vedie k roztriešteným 
prístupom v Únii. Toto má za následok 
rozdielnu úroveň ochrany spotrebiteľov a 
podnikov a narúša celkovú úroveň 
bezpečnosti sietí a informácií v rámci Únie. 
Nedostatok spoločných minimálnych 
požiadaviek na verejnú správu a 
účastníkov trhu na druhej strane 
znemožňuje, aby sa na úrovni Únie 
vytvoril spoločný a účinný mechanizmus 
spolupráce.

(6) Existujúce spôsobilosti nie sú 
postačujúce na zabezpečenie vysokej 
úrovne bezpečnosti sietí a informácií v 
Únii. V členských štátoch je rôzna úroveň 
pripravenosti, čo vedie k roztriešteným 
prístupom v Únii. Toto má za následok 
rozdielnu úroveň ochrany spotrebiteľov a 
podnikov a narúša celkovú úroveň 
bezpečnosti sietí a informácií v rámci Únie. 
Nedostatok spoločných minimálnych 
požiadaviek na verejnú správu a podniky
na druhej strane znemožňuje, aby sa na 
úrovni Únie vytvoril spoločný a účinný 
mechanizmus spolupráce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Je životne dôležité uznávať neistotu, 
ktorá je bytostne vlastná zložitým 
systémom, o ktoré sa opierame. To si 
vyžaduje lepšie spoločné chápanie toho, 
čo je kriticky dôležité, medzi tými, ktorí
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organizáciu chránia, a tými, ktorí určujú 
jej strategické smerovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ustanovenia tejto smernice by sa mali 
uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany svojich 
základných bezpečnostných záujmov, 
chrániť verejný poriadok a verejnú 
bezpečnosť a povoliť vyšetrovanie a 
odhaľovanie trestných činov, ako aj 
prenasledovanie ich páchateľov. V súlade s 
článkom 346 ZFEÚ žiaden členský štát nie 
je povinný poskytovať informácie, ktorých 
sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru 
základným záujmom jeho bezpečnosti.

(8) Ustanovenia tejto smernice by sa mali 
uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany svojich 
základných bezpečnostných záujmov, 
chrániť verejný poriadok a verejnú 
bezpečnosť a povoliť vyšetrovanie a 
odhaľovanie trestných činov, ako aj 
prenasledovanie ich páchateľov, pričom to 
pre nich nesmie byť zámienkou na to, aby 
sa vyhli svojim všeobecnejším 
povinnostiam v oblasti dodržiavania 
ochrany súkromia a osobných údajov. V 
súlade s článkom 346 ZFEÚ žiaden 
členský štát nie je povinný poskytovať 
informácie, ktorých sprístupnenie je podľa 
jeho názoru v rozpore so základným 
záujmom jeho bezpečnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom dosiahnuť a udržiavať 
spoločnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 

(9) S cieľom dosiahnuť a udržiavať 
spoločnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 
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informačných systémov by mal mať každý 
členský štát vnútroštátnu stratégiu pre 
bezpečnosť sietí a informácií, v ktorej by 
boli vymedzené strategické ciele a 
konkrétne opatrenia, ktoré sa majú v rámci 
tejto politiky vykonať. Na vnútroštátnej 
úrovni je treba vytvoriť plány spolupráce v 
oblasti bezpečnosti sietí a informácií, ktoré 
by boli v súlade so základnými 
požiadavkami, s cieľom dosiahnuť úroveň 
možností reakcie, ktoré v prípade 
incidentov umožnia účinnú a efektívnu 
spoluprácu ako na vnútroštátnej úrovni, tak 
aj na úrovni Únie.

informačných systémov by mal mať každý 
členský štát vnútroštátnu stratégiu pre 
bezpečnosť sietí a informácií, v ktorej by 
boli vymedzené strategické ciele a 
konkrétne opatrenia, ktoré sa majú v rámci 
tejto politiky vykonať. Na vnútroštátnej 
úrovni je treba vytvoriť plány spolupráce v 
oblasti bezpečnosti sietí a informácií, ktoré 
by boli v súlade so základnými 
požiadavkami, s cieľom dosiahnuť úroveň 
možností reakcie, ktoré v prípade 
incidentov umožnia účinnú a efektívnu 
spoluprácu ako na vnútroštátnej úrovni, tak 
aj na úrovni Únie, pričom je nutné 
rešpektovať a chrániť súkromie a osobné 
údaje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom umožniť účinné 
vykonávanie ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice by sa mal v každom 
členskom štáte zriadiť alebo určiť orgán, 
ktorý bude zodpovedný za koordináciu 
otázok v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií a ktorý bude pôsobiť ako 
ústredný bod pre cezhraničnú spoluprácu 
na úrovni Únie. Tieto orgány by mali 
dostať primerané technické, finančné a 
ľudské zdroje, aby mohli efektívnym a 
účinným spôsobom vykonávať úlohy, ktoré 
im budú pridelené, a tak dosahovať ciele 
tejto smernice.

(10) S cieľom umožniť účinné 
vykonávanie ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice by sa mal v každom 
členskom štáte zriadiť alebo určiť 
príslušný vnútroštátny orgán podliehajúci 
civilnej kontrole s plnohodnotným 
demokratickým dohľadom 
transparentnosťou jeho činností, ktorý 
bude zodpovedný za koordináciu otázok v 
oblasti bezpečnosti sietí a informácií a 
ktorý bude pôsobiť ako ústredný bod pre 
cezhraničnú spoluprácu na úrovni Únie. 
Príslušný vnútroštátny orgán a jednotné 
vnútroštátne kontaktné miesta by mali 
dostať primerané technické, finančné a 
ľudské zdroje, aby mohli efektívnym a 
účinným spôsobom vykonávať úlohy, ktoré 
im budú pridelené, a tak dosahovať ciele 
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tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Táto sieť spolupráce by taktiež mala 
umožňovať medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou 
v spolupráci s agentúrou ENISA, centrom 
Europolu pre počítačovú kriminalitu 
a príslušnými orgánmi verejnej správy 
a účastníkmi trhu, výmenu skúseností, 
diskusiu o akýchkoľvek záležitostiach 
a dohodu o všetkých aspektoch 
súvisiacich s jednotným výkladom 
a hladkým a harmonickým uplatňovaním 
tejto smernice a najmä jej kapitoly IV vo 
všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Viacero odvetví používa tzv. 
cloudové služby vo svojom počítačovom 
prostredí, napríklad IT služby 
prevádzkujúce kriticky dôležitú 
infraštruktúru. Dostatočné bezpečnostné 
opatrenia musia zaistiť dôvernosť, 
integritu a dostupnosť údajov v cloude. 
S prevádzkovaním hostiteľských 
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infraštruktúrnych služieb a uchovávaním
citlivých údajov v cloudovom prostredí 
súvisia požiadavky na bezpečnosť 
a odolnosť, ktoré súčasné cloudové služby 
nedokážu riešiť. Preto je potrebné zaistiť, 
aby cloudové počítačové prostredie mohlo 
poskytovať odbornú ochranu citlivých 
údajov kriticky dôležitej infraštruktúry, 
a to prostredníctvom vytvorenia 
inovatívnych techník odhaľovania 
narušení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Keďže väčšinu sietí a informačných 
systémov prevádzkujú súkromní operátori, 
je nevyhnutná spolupráca medzi verejným 
a súkromným sektorom. Účastníci trhu by 
mali byť povzbudzovaní, aby sa s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií 
snažili aj o vytvorenie svojich vlastných 
neformálnych mechanizmov spolupráce. 
Mali by spolupracovať aj s verejným 
sektorom a vymieňať si informácie a 
osvedčené postupy výmenou za
prevádzkovú podporu v prípade incidentov.

(15) Keďže väčšinu sietí a informačných 
systémov prevádzkujú súkromní operátori, 
je nevyhnutná spolupráca medzi verejným 
a súkromným sektorom. Účastníci trhu by 
mali byť povzbudzovaní, aby sa s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií 
snažili aj o vytvorenie svojich vlastných 
neformálnych mechanizmov spolupráce. 
Mali by spolupracovať aj s verejným 
sektorom a vymieňať si navzájom 
informácie a osvedčené postupy, ako aj 
vzájomnú prevádzkovú podporu podľa 
potreby v prípade incidentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Keďže väčšinu sietí a informačných 
systémov prevádzkujú súkromní operátori, 
je nevyhnutná spolupráca medzi verejným 
a súkromným sektorom. Účastníci trhu by 
mali byť povzbudzovaní, aby sa s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií 
snažili aj o vytvorenie svojich vlastných 
neformálnych mechanizmov spolupráce. 
Mali by spolupracovať aj s verejným 
sektorom a vymieňať si informácie a 
osvedčené postupy výmenou za 
prevádzkovú podporu v prípade incidentov.

(15) Keďže väčšinu sietí a informačných 
systémov prevádzkujú súkromné podniky, 
je nevyhnutná spolupráca medzi verejným 
a súkromným sektorom. Podniky by sa 
mali nabádať k tomu, aby sa s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a informácií 
snažili aj o vytvorenie svojich vlastných 
neformálnych mechanizmov spolupráce. 
Mali by spolupracovať aj s verejným 
sektorom a vymieňať si informácie a 
osvedčené postupy výmenou za 
prevádzkovú podporu v prípade incidentov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Nils Torvalds

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Už existujúce vnútroštátne 
mechanizmy spolupráce medzi verejnými 
a súkromnými subjektmi by sa mali 
v plnej miere rešpektovať a ustanovenia 
uvedené v tejto smernici by nemali takéto 
zavedené systémy spolupráce oslabovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a (16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
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riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu, príslušné orgány by mali 
zriadiť spoločnú internetovú stránku, na 
ktorej by uverejňovali informácie o 
incidentoch a rizikách, ktoré nemajú 
dôverný charakter.

riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu, príslušné orgány by mali 
zriadiť spoločnú internetovú stránku, na 
ktorej by urýchlene uverejňovali 
komplexné informácie o incidentoch a 
rizikách, ktoré nemajú dôverný charakter.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
riadne informovať občanov EÚ a 
účastníkov trhu, príslušné orgány by mali 
zriadiť spoločnú internetovú stránku, na 
ktorej by uverejňovali informácie o 
incidentoch a rizikách, ktoré nemajú 
dôverný charakter.

(16) S cieľom zabezpečiť transparentnosť a 
riadne informovať občanov EÚ a podniky, 
príslušné orgány by mali zriadiť spoločnú 
internetovú stránku, na ktorej by 
uverejňovali informácie o incidentoch a 
rizikách, ktoré nemajú dôverný charakter, 
ako aj o jednoduchých opatreniach na 
ochranu informačných systémov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Prahová hodnota, ktorá spúšťa 
uplatňovanie oznamovacej povinnosti, by 
sa mala vymedziť tak, aby vychádzala 
z technických usmernení agentúry ENISA 
pre oznamovanie incidentov podľa 
smernice 2009/140/ES a zameriavala sa 
na tie prípady porušenia, ktoré majú alebo 
môžu mať vplyv na kontinuitu alebo 
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integritu príslušných sietí a služieb. To 
podporí podmienky a kritériá jednotného 
uplatňovania a harmonizovaného 
presadzovania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Nils Torvalds

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Najmä na základe vnútroštátnych 
skúseností v oblasti krízového riadenia a v 
spolupráci s agentúrou ENISA, Komisia a 
členské štáty by mali vypracovať plán 
spolupráce, pokiaľ ide o bezpečnosť sietí a 
informácií v Únii, v ktorom by boli 
vymedzené mechanizmy spolupráce v 
rámci boja proti rizikám a incidentom. 
Tento plán by mal byť náležite zohľadnený 
v súvislosti so zasielaním včasného 
varovania v rámci siete spolupráce.

(18) Najmä na základe vnútroštátnych 
skúseností v oblasti krízového riadenia a v 
spolupráci s agentúrou ENISA, Komisia a 
členské štáty by mali vypracovať plán 
spolupráce, pokiaľ ide o bezpečnosť sietí a 
informácií v Únii, v ktorom by boli 
uvedené mechanizmy spolupráce v rámci 
boja proti rizikám a incidentom. Tento plán 
by mal byť náležite zohľadnený v 
súvislosti so zasielaním včasného 
varovania v rámci siete spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Aby sa zabránilo duplicite 
prebiehajúcich činností uskutočňovaných 
rôznymi medzinárodnými a európskymi 
inštitúciami, orgánmi a agentúrami a už 
existujúcimi tímami CERT, malo by sa 
zapojenie do siete spolupráce v čo 
najvhodnejšom rozsahu umožniť 
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agentúre ENISA, vnútroštátnym tímom 
CERT a centru Europolu pre počítačovú 
kriminalitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Zasielanie včasného varovania v rámci 
siete by sa malo vyžadovať len v prípade, 
ak rozsah a závažnosť predmetného 
incidentu alebo rizika sú alebo by sa mohli 
stať tak významné, že je potrebné 
informovanie alebo koordinácia reakcie na 
úrovni Únie. Včasné varovanie by malo 
byť preto obmedzené na skutočné alebo 
potenciálne incidenty alebo riziká, ktoré 
sa rýchlo rozširujú, presahujú možnosti 
reakcie na vnútroštátnej úrovni alebo 
ovplyvňujú viac než jeden členský štát. S 
cieľom umožniť riadne hodnotenie by sa 
všetky informácie, ktoré sú relevantné pre 
posúdenie rizika alebo incidentu, mali 
oznamovať sieti spolupráce.

(19) Zasielanie včasného varovania v rámci 
siete by sa malo vyžadovať len v prípade, 
ak rozsah a závažnosť predmetného 
incidentu alebo rizika sú alebo by sa mohli 
stať tak významné, že je potrebné 
informovanie alebo koordinácia reakcie na 
úrovni Únie, t. j. len v prípade skutočných
alebo potenciálnych incidentov alebo 
rizík, ktoré sa rýchlo rozširujú, presahujú 
možnosti reakcie na vnútroštátnej úrovni 
alebo ovplyvňujú viac než jeden členský 
štát. S cieľom umožniť riadne hodnotenie 
by sa všetky informácie, ktoré sú 
relevantné pre posúdenie rizika alebo 
incidentu, mali oznamovať sieti 
spolupráce.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vzhľadom na globálny charakter 
problémov bezpečnosti sietí a informácií je 
potrebná užšia medzinárodná spolupráca s 

(21) Vzhľadom na globálny charakter 
problémov bezpečnosti sietí a informácií je 
potrebná užšia medzinárodná spolupráca s 
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cieľom zlepšiť bezpečnostné normy a 
výmenu informácií a presadzovať spoločný 
globálny prístup k otázke bezpečnosti sietí 
a informácií.

cieľom zlepšiť bezpečnostné normy a 
výmenu informácií a presadzovať spoločný 
globálny prístup k otázke bezpečnosti sietí 
a informácií, pričom štáty, s ktorými sa 
táto spolupráca plánuje, musia mať 
k dispozícii nástroje na kontrolu 
a ochranu osobných údajov zaručujúce 
rovnakú bezpečnosť ako nástroje EÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Nils Torvalds

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti sietí a informácií spočíva vo 
veľkej miere na verejnej správe a 
účastníkoch trhu. Kultúra riadenia rizika 
vrátane hodnotenia rizika a vykonávania 
bezpečnostných opatrení, ktoré sú 
primerané rizikám, by sa mala podporovať 
a rozvíjať prostredníctvom vhodných 
právnych požiadaviek a dobrovoľných 
priemyselných postupov. Vytvorenie 
rovnakých podmienok pre všetkých je tiež 
nevyhnutné na účinné fungovanie siete 
spolupráce v záujme zabezpečenia účinnej 
spolupráce všetkých členských štátov.

(22) Zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti sietí a informácií spočíva vo 
veľkej miere na verejnej správe a 
účastníkoch trhu. Kultúra riadenia rizika 
vrátane hodnotenia rizika a vykonávania 
bezpečnostných opatrení, ktoré sú 
primerané rizikám, by sa mala podporovať 
a rozvíjať prostredníctvom vhodných 
právnych požiadaviek a dobrovoľných 
priemyselných postupov. Ak takáto 
kultúra riadenia rizika už existuje, 
a najmä ak sa opiera o dobrovoľné 
postupy, mala by sa podporovať, 
posilňovať a spoločne využívať. 
Vytvorenie rovnakých podmienok pre 
všetkých je tiež nevyhnutné na účinné 
fungovanie siete spolupráce v záujme
zabezpečenia účinnej spolupráce všetkých 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Marie-Christine Vergiat



AM\1006685SK.doc 17/55 PE521.696v01-00

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti sietí a informácií spočíva vo 
veľkej miere na verejnej správe a 
účastníkoch trhu. Kultúra riadenia rizika 
vrátane hodnotenia rizika a vykonávania 
bezpečnostných opatrení, ktoré sú 
primerané rizikám, by sa mala podporovať 
a rozvíjať prostredníctvom vhodných
právnych požiadaviek a dobrovoľných
priemyselných postupov. Vytvorenie 
rovnakých podmienok pre všetkých je tiež 
nevyhnutné na účinné fungovanie siete 
spolupráce v záujme zabezpečenia účinnej 
spolupráce všetkých členských štátov.

(22) Zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti sietí a informácií spočíva vo 
veľkej miere na verejnej správe a 
podnikoch. Kultúra riadenia rizika vrátane 
hodnotenia rizika a vykonávania 
bezpečnostných opatrení, ktoré sa snažia 
predvídať zámerné aj náhodné 
bezpečnostné incidenty, by sa mala 
podporovať a rozvíjať prostredníctvom 
právnych požiadaviek a vhodných 
priemyselných postupov. Vytvorenie 
rovnakých podmienok pre všetkých je tiež 
nevyhnutné na účinné fungovanie siete 
spolupráce v záujme zabezpečenia účinnej 
spolupráce všetkých členských štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Orgány verejnej správy a súkromné 
podniky vrátane poskytovateľov sieťových
služieb aj informácií a súborov by mali 
ochranu svojich informačných systémov 
a údajov, ktoré obsahujú, považovať za 
súčasť svojej povinnosti riadnej 
starostlivosti. Je vhodné zaistiť primeranú 
úroveň ochrany pred hrozbami 
a zraniteľnými prvkami, ktoré možno 
identifikovať. Náklady a poplatky spojené 
s touto ochranou by mali odrážať 
prípadnú škodu spôsobenú počítačovým 
útokom dotknutým osobám.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 47
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tieto povinnosti by sa mali rozšíriť 
nad rámec sektora elektronických 
komunikácií k hlavným poskytovateľom 
služieb informačnej spoločnosti, ako sú 
vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov, 
ako aj pravidiel služieb informačnej 
spoločnosti27, ktoré podporujú 
nadväzujúce služby informačnej 
spoločnosti alebo činnosti online, ako 
napríklad platformy elektronického 
obchodu, internetové platobné portály, 
sociálne siete, vyhľadávače, služby cloud 
computing, obchody s aplikáciami. 
Narušenie týchto služieb informačnej 
spoločnosti zabraňuje tomu, aby sa mohli 
poskytovať iné služby informačnej 
spoločnosti, ktoré sú na nich ako 
hlavných vstupoch závislé. Tvorcovia 
softvéru a výrobcovia hardvéru nie sú 
poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti, a preto sú vylúčení. Tieto 
povinnosti by sa mali rozšíriť aj na verejné 
správy a prevádzkovateľov kritickej 
infraštruktúry, ktorá vo veľkej miere závisí 
od informačných a komunikačných 
technológií a je nevyhnutná na udržanie 
dôležitých ekonomických alebo 
spoločenských funkcií, ako je elektrická 
energia a plyn, doprava, úverové inštitúcie, 
burzy cenných papierov a zdravotníctvo. 
Narušenie týchto sietí a informačných 
systémov by mohlo mať vplyv na vnútorný 
trh.

(24) Tieto povinnosti by sa mali rozšíriť na 
tie cloudové počítačové služby, ktoré 
uchovávajú citlivé údaje kriticky dôležitej 
infraštruktúry Európskej únie v zmysle 
smernice 2008/114/ES o kriticky dôležitej 
infraštruktúre Tvorcovia softvéru a 
výrobcovia hardvéru nie sú poskytovateľmi 
služieb informačnej spoločnosti, a preto sú 
vylúčení. Tieto povinnosti by sa mali 
rozšíriť aj na verejné správy a 
prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, 
ktorá vo veľkej miere závisí od 
informačných a komunikačných 
technológií a je nevyhnutná na udržanie 
dôležitých ekonomických alebo 
spoločenských funkcií, ako je elektrická 
energia a plyn, doprava, úverové inštitúcie, 
burzy cenných papierov, zdravotníctvo a 
poľnohospodárstvo. Narušenie týchto sietí 
a informačných systémov by mohlo mať 
vplyv na vnútorný trh.

__________________ __________________
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27 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tieto povinnosti by sa mali rozšíriť 
nad rámec sektora elektronických 
komunikácií k hlavným poskytovateľom 
služieb informačnej spoločnosti, ako sú 
vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov, 
ako aj pravidiel služieb informačnej 
spoločnosti27, ktoré podporujú nadväzujúce 
služby informačnej spoločnosti alebo 
činnosti online, ako napríklad platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platobné portály, sociálne siete, 
vyhľadávače, služby cloud computing, 
obchody s aplikáciami. Narušenie týchto 
služieb informačnej spoločnosti zabraňuje 
tomu, aby sa mohli poskytovať iné služby 
informačnej spoločnosti, ktoré sú na nich 
ako hlavných vstupoch závislé. Tvorcovia 
softvéru a výrobcovia hardvéru nie sú 
poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti, a preto sú vylúčení. Tieto 
povinnosti by sa mali rozšíriť aj na verejné 
správy a prevádzkovateľov kritickej 
infraštruktúry, ktorá vo veľkej miere závisí 
od informačných a komunikačných 
technológií a je nevyhnutná na udržanie 
dôležitých ekonomických alebo 
spoločenských funkcií, ako je elektrická 
energia a plyn, doprava, úverové inštitúcie, 
burzy cenných papierov a zdravotníctvo. 
Narušenie týchto sietí a informačných 
systémov by mohlo mať vplyv na vnútorný 

(24) Tieto povinnosti by sa mali rozšíriť 
nad rámec sektora elektronických 
komunikácií k hlavným poskytovateľom 
služieb informačnej spoločnosti, ako sú 
vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov, 
ako aj pravidiel služieb informačnej 
spoločnosti27, ktoré podporujú nadväzujúce 
služby informačnej spoločnosti alebo 
činnosti online, ako napríklad platformy 
elektronického obchodu, internetové 
platobné portály, sociálne siete, 
vyhľadávače, služby cloud computing, 
obchody s aplikáciami. Narušenie týchto 
služieb informačnej spoločnosti zabraňuje 
tomu, aby sa mohli poskytovať iné služby 
informačnej spoločnosti, ktoré sú na nich 
ako hlavných vstupoch závislé. Tvorcovia 
softvéru a výrobcovia hardvéru zohrávajú 
významnú úlohu pri ochrane softvéru 
a hardvéru pred zámernými aj 
nezámernými zadnými vrátkami, ktoré 
môžu mať nepriaznivý vplyv na právo na 
súkromie údajov a bezpečnosť sietí 
a informácií, a preto by mali patriť do 
pôsobnosti tejto smernice. Tieto povinnosti 
by sa mali rozšíriť aj na verejné správy a 
prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, 
ktorá vo veľkej miere závisí od 
informačných a komunikačných 
technológií a je nevyhnutná na udržanie 
dôležitých ekonomických alebo 
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trh. spoločenských funkcií, ako je elektrická 
energia a plyn, doprava, úverové inštitúcie, 
burzy cenných papierov a zdravotníctvo. 
Narušenie týchto sietí a informačných 
systémov by mohlo mať vplyv na vnútorný 
trh.

__________________ __________________
27 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Technické a organizačné opatrenia, 
ktoré má prijímať verejná správa a 
účastníci trhu, by nemali vyžadovať, aby 
bol konkrétny produkt komerčnej 
informačnej a komunikačnej technológie 
navrhnutý, vyvinutý alebo vyrobený 
konkrétnym spôsobom.

(25) Technické a organizačné opatrenia, 
ktoré má prijímať verejná správa a 
podniky, by nemali vyžadovať, aby bol 
konkrétny produkt komerčnej informačnej 
a komunikačnej technológie navrhnutý, 
vyvinutý alebo vyrobený konkrétnym 
spôsobom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Verejné správy a účastníci trhu by 
mali zabezpečiť bezpečnosť sietí a 
systémov, ktoré sú pod ich správou. To by 
mali byť predovšetkým súkromné siete a 
systémy, ktoré spravujú buď ich interní 
pracovníci IT alebo externí dodávatelia. 

(26) Verejné správy a podniky by mali 
zabezpečiť bezpečnosť sietí a systémov, 
ktoré sú pod ich správou. To by mali byť 
predovšetkým súkromné siete a systémy, 
ktoré spravujú buď ich interní pracovníci 
IT alebo externí dodávatelia. Povinnosti 
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Povinnosti zabezpečenia a povinnosti 
informovať by sa mali týkať príslušných 
účastníkov trhu a verejných správ bez 
ohľadu na to, či vykonávajú údržbu svojich 
sietí a informačných systémov interne 
alebo prostredníctvom externého 
dodávateľa.

zabezpečenia a povinnosti informovať by 
sa mali týkať príslušných podnikov a 
verejných správ bez ohľadu na to, či 
vykonávajú údržbu svojich sietí a 
informačných systémov interne alebo 
prostredníctvom externého dodávateľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Používanie zámerných aj 
nezámerných zadných vrátok v softvéri aj 
hardvéri používanom kľúčovými 
poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti je osobitne znepokojivé. 
Používanie týchto zámerných 
a nezámerných zadných vrátok na 
spracúvanie osobných údajov je zákonné 
len na základe právnej povinnosti alebo 
právnej potreby vychádzajúcej z práva 
Únie alebo členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Tanja Fajon

Návrh smernice
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Deti sú vystavené internetu a iným 
moderným technológiám, ako aj 
súvisiacim hrozbám, od veľmi skorých 
etáp svojich životov. Náležitá správa pre 
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deti vhodného internetového priestoru je 
kľúčová pre zmierňovanie škôd 
a zabezpečenie toho, aby sa neohrozila 
ochrana detí a ich práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Nils Torvalds

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
finančnému a administratívnemu zaťaženiu 
malých hospodárskych subjektov a 
používateľov by mali byť požiadavky 
primerané riziku, ktoré predstavuje sieť 
alebo konkrétny informačný systém, berúc 
do úvahy najnovší vývin v oblasti. Tieto 
opatrenia by sa nemali týkať 
mikropodnikov.

(27) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
finančnému a administratívnemu zaťaženiu 
hospodárskych subjektov a používateľov 
by mali byť požiadavky primerané riziku, 
ktoré predstavuje sieť alebo konkrétny 
informačný systém, berúc do úvahy 
najnovší vývin v oblasti. Tieto opatrenia by 
sa nemali týkať mikropodnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
finančnému a administratívnemu zaťaženiu 
malých hospodárskych subjektov a 
používateľov by mali byť požiadavky 
primerané riziku, ktoré predstavuje sieť 
alebo konkrétny informačný systém, berúc 
do úvahy najnovší vývin v oblasti. Tieto 
opatrenia by sa nemali týkať 
mikropodnikov.

(27) S cieľom vyhnúť sa neprimeranému 
finančnému a administratívnemu zaťaženiu 
malých hospodárskych subjektov a 
používateľov by mali byť požiadavky 
primerané riziku, ktoré predstavuje sieť 
alebo konkrétny informačný systém, berúc 
do úvahy najnovší vývin v oblasti. Tieto 
opatrenia by sa nemali týkať malých 
podnikov, s výnimkou prípadu, keď patria 
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do citlivých odvetví, na ktoré sa touto 
smernicou rozširuje pôsobnosť povinností 
uvedených v smernici 2002/58/ES z 12. 
júla 2002, pretože riziko v tejto oblasti 
nezávisí od veľkosti podniku, ale od 
povahy a množstva spracúvaných údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Príslušné orgány by mali venovať 
náležitú pozornosť zachovaniu 
neformálnych a dôveryhodných kanálov na 
výmenu informácií medzi účastníkmi trhu 
a verejným a súkromným sektorom. Pri 
uverejňovaní incidentov oznámených 
príslušným orgánom by sa mala v 
primeranej miere udržiavať rovnováha 
medzi záujmom verejnosti mať informácie 
o hrozbách a možnými rizikami 
poškodenia obchodu a dobrej povesti 
verejných správ a účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia. Pri vykonávaní 
povinnosti oznamovania by príslušné 
orgány mali venovať osobitnú pozornosť 
potrebe, aby sa pred zavedením 
príslušných bezpečnostných opatrení 
zachovali informácie o zraniteľných 
miestach výrobku v prísnej tajnosti.

(28) Príslušné orgány by mali venovať 
náležitú pozornosť zachovaniu 
neformálnych a dôveryhodných kanálov na 
výmenu informácií medzi účastníkmi trhu 
a verejným a súkromným sektorom. Pri 
uverejňovaní incidentov oznámených 
príslušným orgánom by sa mal záujem
verejnosti mať informácie o hrozbách 
uprednostňovať pred krátkodobými 
hospodárskymi úvahami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Príslušné orgány by mali venovať 
náležitú pozornosť zachovaniu 
neformálnych a dôveryhodných kanálov na 
výmenu informácií medzi účastníkmi trhu 
a verejným a súkromným sektorom. Pri 
uverejňovaní incidentov oznámených 
príslušným orgánom by sa mala v 
primeranej miere udržiavať rovnováha 
medzi záujmom verejnosti mať informácie 
o hrozbách a možnými rizikami 
poškodenia obchodu a dobrej povesti 
verejných správ a účastníkov trhu, ktorí 
incidenty oznámia. Pri vykonávaní 
povinnosti oznamovania by príslušné 
orgány mali venovať osobitnú pozornosť 
potrebe, aby sa pred zavedením 
príslušných bezpečnostných opatrení 
zachovali informácie o zraniteľných 
miestach výrobku v prísnej tajnosti.

(28) Príslušné orgány by mali venovať 
náležitú pozornosť zachovaniu 
neformálnych a dôveryhodných kanálov na 
výmenu informácií medzi podnikmi 
a verejným sektorom. Pri vykonávaní 
povinnosti oznamovania by príslušné 
orgány mali venovať osobitnú pozornosť 
potrebe, aby sa pred zavedením 
príslušných bezpečnostných opatrení 
zachovali informácie o zraniteľných 
miestach výrobku v prísnej tajnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Príslušné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
úloh vrátane právomocí získavať potrebné 
informácie od účastníkov trhu a verejnej 
správy, aby mohli posúdiť úroveň 
bezpečnosti sietí a informačných systémov, 
ako aj spoľahlivé a komplexné údaje o 
konkrétnych incidentoch, ktoré majú vplyv 
na fungovanie sietí a informačných 
systémov.

(29) Príslušné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
úloh vrátane právomocí získavať potrebné 
informácie od podnikov a verejnej správy, 
aby mohli posúdiť úroveň bezpečnosti sietí 
a informačných systémov, ako aj 
spoľahlivé a komplexné údaje o 
konkrétnych incidentoch, ktoré majú vplyv 
na fungovanie sietí a informačných 
systémov.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 58
Tanja Fajon

Návrh smernice
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Podvodné využívanie internetu 
umožňuje organizovanému zločinu 
rozširovať svoju činnosť na internete 
v záujme prania špinavých peňazí, 
falšovania a iných výrobkov a služieb 
porušujúcich práva duševného 
vlastníctva, ako aj experimentovať 
s novou trestnou činnosťou, čím sa 
odhaľuje jeho hrozivá schopnosť 
prispôsobovať sa moderným 
technológiám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V mnohých prípadoch je príčinou 
incidentu trestná činnosť. Trestný charakter 
incidentov možno predpokladať aj v 
prípade, ak od začiatku nie sú k dispozícii 
dostatočne jasné dôkazy. V tejto súvislosti 
by mala vhodná spolupráca medzi 
príslušnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva tvoriť súčasť účinnej 
a komplexnej reakcie na hrozby 
bezpečnostných incidentov. Najmä 
podpora chráneného, bezpečného a 
odolnejšieho prostredia si vyžaduje 
systematické oznamovanie incidentov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie na 

(30) V mnohých prípadoch je príčinou 
incidentu trestná činnosť. Trestný charakter 
incidentov možno predpokladať aj v 
prípade, ak od začiatku nie sú k dispozícii 
dostatočne jasné dôkazy. V tejto súvislosti 
by mala vhodná spolupráca medzi 
príslušnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva tvoriť súčasť účinnej 
a komplexnej reakcie na hrozby 
bezpečnostných incidentov. Najmä 
podpora chráneného, bezpečného a 
odolnejšieho prostredia si vyžaduje 
systematické oznamovanie incidentov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie na 



PE521.696v01-00 26/55 AM\1006685SK.doc

SK

závažnú trestnú činnosť, orgánom 
presadzovania práva. Incidenty, ktoré majú 
charakter závažnej trestnej činnosti, by sa 
mali posudzovať v kontexte právnych 
predpisov EÚ o kybernetickej kriminalite.

závažnú trestnú činnosť, orgánom 
presadzovania práva. Incidenty, ktoré majú 
charakter závažnej trestnej činnosti,
napríklad počítačový terorizmus, teda 
používanie počítačových nástrojov na 
odstavenie kriticky dôležitej vnútroštátnej 
infraštruktúry v záujme donucovania 
alebo zastrašovania vlády či civilného 
obyvateľstva, by sa mali posudzovať v 
kontexte právnych predpisov EÚ o 
kybernetickej kriminalite a dohovoru Rady 
Európy o počítačovej kriminalite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V mnohých prípadoch je príčinou 
incidentu trestná činnosť. Trestný 
charakter incidentov možno predpokladať 
aj v prípade, ak od začiatku nie sú k 
dispozícii dostatočne jasné dôkazy. V tejto 
súvislosti by mala vhodná spolupráca 
medzi príslušnými orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva tvoriť súčasť účinnej 
a komplexnej reakcie na hrozby 
bezpečnostných incidentov. Najmä 
podpora chráneného, bezpečného a 
odolnejšieho prostredia si vyžaduje 
systematické oznamovanie incidentov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie na 
závažnú trestnú činnosť, orgánom 
presadzovania práva. Incidenty, ktoré majú 
charakter závažnej trestnej činnosti, by sa 
mali posudzovať v kontexte právnych 
predpisov EÚ o kybernetickej kriminalite.

(30) V niektorých prípadoch je príčinou 
incidentu trestná činnosť a incidenty môžu 
byť trestnými činmi. V tom prípade by 
mala vhodná spolupráca medzi príslušnými 
orgánmi a orgánmi presadzovania práva 
tvoriť súčasť účinnej a komplexnej reakcie 
na hrozby bezpečnostných incidentov. 
Najmä podpora chráneného, bezpečného a 
odolnejšieho prostredia si vyžaduje 
systematické oznamovanie incidentov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie na 
závažnú trestnú činnosť, orgánom 
presadzovania práva. Incidenty, ktoré majú 
charakter závažnej trestnej činnosti, by sa 
mali posudzovať v kontexte právnych 
predpisov EÚ o kybernetickej kriminalite.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 61
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Členské štáty by mali venovať 
dostatok prostriedkov na domáci boj proti 
radikalizácii a terorizmu, keďže sa rýchlo 
rozširuje na ochranu kriticky dôležitej 
infraštruktúry; mali by udržiavať užšiu 
spoluprácu medzi EÚ a NATO v oblasti 
politiky boja proti terorizmu. V prípade, 
ak sa riziká vnímajú ako riziká 
teroristickej povahy, mali by sa o nich 
v plnej miere informovať vysoká 
predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, koordinátor boja 
proti terorizmu v EÚ a centrum Europolu 
pre počítačovú kriminalitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Tanja Fajon

Návrh smernice
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Počítačová kriminalita vytvára 
čoraz významnejšie hospodárske 
a sociálne škody s dôsledkami pre milióny 
spotrebiteľov a spôsobuje ročné straty 
v odhadovanej výške 290 miliárd EUR1;
__________________
1 Podľa správy spoločnosti Norton 
o počítačovej kriminalite za rok 2012 
(Norton Cybercrime Report 2012).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Tanja Fajon

Návrh smernice
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Osobné údaje sa často získavajú 
podvodným spôsobom, a to najmä v rámci
organizovaného zločinu, s cieľom 
vytvárať falošné dokumenty alebo meniť 
pravé dokumenty a tak páchať iné trestné 
činy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Tanja Fajon

Návrh smernice
Odôvodnenie 31b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31b) Podľa výskumu Komisie1 sa 1,8 % 
používateľov internetu v Európskej únii 
stalo obeťou krádeže identity a 12 % 
obeťou nejakej formy internetového 
podvodu. Ochrana osobných údajov na 
internete je zásadne dôležitou 
podmienkou boja proti internetovej 
kriminalite a významným nástrojom 
obnovovania dôvery občanov 
v internetové služby.
__________________
1 Osobitná správa č. 390 o počítačovej 
kriminalite, júla 2012.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Tanja Fajon

Návrh smernice
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) Táto smernica by sa mala prijať až 
po prijatí všeobecných právnych predpisov 
o ochrane údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Komisia by mala robiť pravidelné 
preskúmanie tejto smernice, najmä s 
ohľadom na stanovenie potreby zmeny na 
základe meniacich sa technologických a 
trhových podmienok.

(33) Komisia by mala robiť pravidelné 
preskúmanie tejto smernice, najmä s 
ohľadom na stanovenie potreby zmeny na 
základe meniacich sa technologických a 
trhových podmienok a povinností v oblasti 
čo najvyššej úrovne bezpečnosti a integrity 
sietí a informácií a ochrany súkromia 
a osobných údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Informácie, ktoré príslušný orgán 
považuje za dôverné podľa predpisov Únie 
a vnútroštátnych predpisov o obchodnom 

(38) Informácie, ktoré príslušný orgán 
považuje za dôverné podľa predpisov Únie 
a vnútroštátnych predpisov o obchodnom 
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tajomstve, by mali byť vymieňané s 
Komisiou a inými príslušnými orgánmi len 
v prípade, ak je takáto výmena nevyhnutná 
v záujme uplatňovania ustanovení tejto 
smernice. Informácie, ktoré sú predmetom 
výmeny, by sa mali obmedziť na 
informácie relevantné a primerané účelu 
takejto výmeny.

tajomstve, by mali byť vymieňané s 
Komisiou a inými príslušnými orgánmi len 
v prípade, ak je takáto výmena nevyhnutná 
v záujme uplatňovania ustanovení tejto 
smernice, a to aj v trestnej oblasti. 
Informácie, ktoré sú predmetom výmeny, 
by sa mali obmedziť na informácie 
relevantné a primerané účelu takejto 
výmeny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Pri výmene informácii o rizikách a 
incidentoch v rámci siete spolupráce a 
dodržiavaní požiadaviek oznamovať 
incidenty vnútroštátnym príslušným 
orgánom sa môže vyžadovať spracovanie 
osobných údajov. Takéto spracovanie 
osobných údajov je potrebné v záujme 
plnenia cieľov verejného záujmu, ktoré sú 
sledované v tejto smernici, a tým je v 
súlade s článkom 7 smernice 95/46/ES 
legitímne. Nepredstavuje v súvislosti s 
týmito legitímnymi cieľmi neprimeraný a 
neúnosný zásah, ktorý by narušil samotnú 
podstatu práva na ochranu osobných 
údajov, ktoré je zaručené v článku 8 Charty 
základných práv. Pri uplatňovaní tejto 
smernice by sa malo primerane uplatňovať 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 
prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie31. 
V prípade spracúvania údajov inštitúciami 
a orgánmi Únie, takéto spracúvanie by na 
účely uplatňovania tejto smernice malo byť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. 

(39) Pri výmene informácií o rizikách a 
incidentoch v rámci siete spolupráce a 
dodržiavaní požiadaviek oznamovať 
incidenty vnútroštátnym príslušným 
orgánom sa môže vyžadovať spracovanie 
osobných údajov. Ak je takéto spracovanie 
osobných údajov je potrebné v záujme 
plnenia cieľov verejného záujmu, ktoré sú 
sledované v tejto smernici, môže byť v 
súlade s článkom 7 smernice 95/46/ES 
legitímne. Nezbavuje však príslušné 
orgány povinnosti konať primerane 
a spôsobom, ktorý pravdepodobne 
nenaruší právo na ochranu osobných 
údajov, ktoré je zaručené v článku 8 Charty 
základných práv. Pri uplatňovaní tejto 
smernice by sa malo primerane uplatňovať 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 
prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie31. 
V prípade spracúvania údajov inštitúciami 
a orgánmi Únie, takéto spracúvanie by na 
účely uplatňovania tejto smernice malo byť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. 
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decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe takýchto údajov.

decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe takýchto údajov.

__________________ __________________
31 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43. 31 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) V prípade akýchkoľvek opatrení by
sa mali primeraným spôsobom chrániť 
základné ľudské práva, najmä práva 
uvedené v Európskom dohovore 
o ochrane ľudských práv (článok 8 –
rešpektovanie súkromného života), a je 
nutné dodržiavať zásadu proporcionality.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) stanovujú bezpečnostné požiadavky pre 
účastníkov trhu a verejné správy.

c) stanovujú bezpečnostné požiadavky pre 
podniky a verejné správy.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 71
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Táto smernica sa nedotýka ani smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov33, ani 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií, ani nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov 
so zreteľom na spracovanie osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov34.

5. Táto smernica v plnej miere rešpektuje 
ustanovenia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. 
októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov33, aj smernice
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií, aj nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov 
so zreteľom na spracovanie osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov34.

__________________ __________________
33 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 33 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
34 SEC(2012) 72 final. 34 SEC(2012) 72 final.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členským štátom sa nebude brániť v 
prijímaní alebo zachovaní ustanovení, 
ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
bezpečnosti, bez toho, aby boli dotknuté 
ich povinnosti v súlade s právom Únie.

Členským štátom sa nebude brániť v 
prijímaní alebo zachovaní ustanovení, 
ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
bezpečnosti, bez toho, aby boli dotknuté 
ich povinnosti v súlade s právom Únie. Pri 
transponovaní ustanovení kapitoly IV 
však členské štáty nesmú zachovať ani 
zaviesť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa 
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od ustanovení uvedenej kapitoly líšia 
alebo sú s nimi v rozpore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Csaba Sógor

Návrh smernice
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členským štátom sa nebude brániť v 
prijímaní alebo zachovaní ustanovení, 
ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
bezpečnosti, bez toho, aby boli dotknuté 
ich povinnosti v súlade s právom Únie.

Členským štátom sa nebude brániť v 
prijímaní alebo zachovaní ustanovení, 
ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
bezpečnosti, bez toho, aby boli dotknuté 
ich povinnosti v súlade s právom Únie, 
pričom však tieto ustanovenia musia 
spĺňať spoločné minimálne očakávania 
pre tento prípad, ktoré sú uvedené v tejto 
smernici.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 74
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 3 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) počítačové údaje, ktoré sú uložené, 
spracúvané, opätovne získavané alebo 
prenášané prostredníctvom prvkov 
uvedených v písm. a) a b) na účely ich 
spracovávania, používania, ochrany a 
udržiavania,

c) počítačové údaje, ktoré sú uložené, 
spracúvané, opätovne získavané alebo 
prenášané prostredníctvom prvkov 
uvedených v písm. a) a b) na účely ich 
spracovávania a používania,

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 75
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „bezpečnosť“ znamená schopnosť siete 
alebo informačného systému odolávať na 
určitom stupni spoľahlivosti náhodným 
udalostiam alebo zlomyseľnému konaniu, 
ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, 
integritu a dôvernosť uchovávaných alebo 
prenášaných údajov alebo súvisiacich 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a informačného systému alebo 
prístupných prostredníctvom tejto siete a 
informačného systému;

(2) „bezpečnosť“ znamená schopnosť siete 
alebo informačného systému odolávať 
náhodným udalostiam alebo 
zlomyseľnému konaniu, ktoré ohrozuje 
dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť 
uchovávaných alebo prenášaných údajov 
alebo súvisiacich služieb poskytovaných 
prostredníctvom tejto siete a informačného 
systému alebo prístupných prostredníctvom 
tejto siete a informačného systému;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Nils Torvalds

Návrh smernice
Článok 3 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „plán spolupráce v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií“ znamená plán, ktorým sa 
vytvára rámec pre organizačné úlohy, 
zodpovednosť a postupy na zachovanie 
alebo obnovu prevádzky sietí a 
informačných systémov v prípade rizika 
alebo incidentu, ktoré majú vplyv na tieto 
siete a informácie;

(6) „plán spolupráce v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií“ znamená plán, ktorým sa 
vytvára orientačný rámec pre organizačné 
úlohy, zodpovednosť a postupy na 
zachovanie alebo obnovu prevádzky sietí a 
informačných systémov v prípade rizika 
alebo incidentu, ktoré majú vplyv na tieto 
siete a informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Marie-Christine Vergiat
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Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„účastník trhu“ znamená: „podnik“ znamená:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľ služieb informačnej 
spoločnosti, ktoré umožňujú poskytovanie 
ďalších služieb informačnej spoločnosti, 
ktorých neúplný zoznam je uvedený v 
prílohe II,

a) poskytovateľ služieb informačnej 
spoločnosti, ktoré umožňujú poskytovanie 
služieb informačnej spoločnosti, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých ekonomických a 
spoločenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov a zdravotníctva, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,

b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých ekonomických a 
spoločenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov, zdravotníctva a 
poľnohospodárstva, ktorých neúplný 
zoznam je uvedený v prílohe II,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých ekonomických a 
spoločenských činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov a zdravotníctva, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,

b) prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry, 
ktorá má zásadný význam z hľadiska 
zachovania dôležitých spoločenských a 
ekonomických činností v oblasti 
energetiky, dopravy, bankovníctva, burzy 
cenných papierov a zdravotníctva, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 3 – bod 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „informácie o hrozbách“ sú 
informácie popisujúce útok, ktorý vedie 
k incidentu alebo k pokusu o spôsobenie 
incidentu, a zahŕňajúce podpisy 
z počítačového útoku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát prijme vnútroštátnu 
stratégiu pre bezpečnosť sietí a informácií, 
v ktorej budú vymedzené strategické ciele 
a konkrétne politické a regulačné
opatrenia na dosiahnutie a udržanie 
vysokej úrovne bezpečnosti sietí a 
informácií. Vnútroštátna stratégia pre 
bezpečnosť sietí a informácií sa zaoberá 
najmä týmito otázkami:

Každý členský štát prijme vnútroštátnu 
stratégiu pre bezpečnosť sietí a informácií, 
v ktorej budú vymedzené strategické ciele 
a konkrétne politické opatrenia na 
dosiahnutie a udržanie vysokej úrovne 
bezpečnosti sietí a informácií. Vnútroštátna 
stratégia pre bezpečnosť sietí a informácií 
sa zaoberá najmä týmito otázkami:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rámec riadenia na dosiahnutie cieľov a 
priorít stratégie vrátane jasného 
vymedzenia úloh a zodpovedností 
vládnych orgánov a ďalších príslušných 
subjektov;

b) rámec riadenia na dosiahnutie cieľov a 
priorít stratégie vrátane jasného 
vymedzenia úloh a zodpovedností 
vládnych orgánov a príslušných subjektov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 84
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) identifikácia všeobecných opatrení, 
pokiaľ ide o pripravenosť, reakciu a 
obnovu vrátane mechanizmov spolupráce 
medzi verejným a súkromným sektorom;

c) identifikácia všeobecných opatrení, 
pokiaľ ide o pripravenosť, reakciu a 
obnovu vrátane mechanizmov spolupráce 
medzi verejným a súkromným sektorom 
a medzi verejným a tretím sektorom;
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Or. fi

Pozmeňujúci návrh 85
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) plán na hodnotenie rizika na účely 
identifikácie rizík a hodnotenia vplyvu 
potenciálnych incidentov;

a) rámec riadenia rizika zahŕňajúci 
prinajmenšom pravidelné hodnotenie 
rizika na účely identifikácie rizík a 
hodnotenia vplyvu potenciálnych 
incidentov, a opatrenia na ochranu 
bezpečnosti a integrity informácií vrátane 
včasného varovania;

Or. fr

Odôvodnenie

Plán na hodnotenie nestačí a nezahŕňa ďalšie opatrenia potrebné na riadenie rizika v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča 
zavedenie rámca riadenia rizika zahŕňajúceho hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci návrh 86
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátna stratégia pre bezpečnosť 
sietí a informácií a vnútroštátny plán 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií sa oznamujú Komisii do 
jedného mesiaca po ich prijatí.

3. Vnútroštátna stratégia pre bezpečnosť 
sietí a informácií a vnútroštátny plán 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií sa oznamujú Komisii, 
príslušnému výboru Európskeho 
parlamentu a európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov do 
jedného mesiaca po ich prijatí.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 87
Csaba Sógor

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátna stratégia pre bezpečnosť 
sietí a informácií a vnútroštátny plán 
spolupráce v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií sa oznamujú Komisii do 
jedného mesiaca po ich prijatí.

3. Každý členský štát pripraví svoju 
vnútroštátnu stratégiu pre bezpečnosť 
sietí a informácií do 12 mesiacov od 
prijatia a nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. Vnútroštátna stratégia pre 
bezpečnosť sietí a informácií a 
vnútroštátny plán spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií sa oznamujú 
Komisii do jedného mesiaca po ich prijatí.

Or. hu

Odôvodnenie

Ak sa neurčí termín na prípravu vnútroštátnych stratégií, môže dochádzať k výraznému 
zdržaniu, ktoré bude poškodzovať práve sieťový aspekt. Hoci si článok 21 vyžaduje 
transponovanie ustanovení týchto smerníc do vnútroštátneho práva do 18 mesiacov od ich 
prijatia, vnútroštátne stratégie ako také sa môžu prijímať až úplne na koniec, a preto vzniknú 
zdržania na iných úrovniach. V tomto pozmeňujúcom návrhu sa preto navrhuje, aby v prípade 
vnútroštátnych stratégií platila lehota 12 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh 88
Csaba Sógor

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Komisia zosumarizuje stratégie pre 
bezpečnosť sietí a informácií všetkých 
členských štátov a postúpi ich všetkým 
členským štátom v organizovanej podobe.

Or. hu
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Odôvodnenie

Pre členské štáty bude užitočné vidieť plány ostatných. Pomôže im to určiť vlastný prístup, 
a môžu sa dokonca objaviť príležitosti na výmenu osvedčených postupov.

Pozmeňujúci návrh 89
Csaba Sógor

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Do 6 mesiacov od prijatia tejto 
smernice Komisia vytvorí usmernenia ku 
štruktúre stratégie pre bezpečnosť sietí 
a informácií. Zámerom bude pomôcť 
členským štátom pripraviť a schváliť 
dokumenty s približne rovnakou 
štruktúrou.

Or. hu

Odôvodnenie

Organizovanie a sumarizovanie na úrovni EÚ môže byť efektívnejšie, ak bude 28 dokumentov, 
z ktorých vychádza, dodržiavať určitú všeobecnú štruktúru. Hoci usmernenia Komisie nebudú 
záväzné, aj tak povedú k tomu, že budú motivovať členské štáty, aby sa pri príprave vlastných 
vnútroštátnych stratégií pridržiavali tohto odporúčaného modelu/štruktúry.

Pozmeňujúci návrh 90
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade potreby sa príslušné orgány 
radia s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi presadzovania práva a orgánmi na 
ochranu údajov a spolupracujú s nimi.

5. Príslušné orgány sa radia s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi presadzovania 
práva a orgánmi na ochranu údajov a úzko 
s nimi spolupracujú.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 91
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade potreby sa príslušné orgány 
radia s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi presadzovania práva a orgánmi na 
ochranu údajov a spolupracujú s nimi.

5. Príslušné orgány sa radia s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi presadzovania 
práva a orgánmi na ochranu údajov 
v prípade, že je to potrebné, a so 
zohľadnením zásady proporcionality,
a prípadne s nimi spolupracujú. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 92
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zaistia, aby príslušné 
orgány v každom prípade informovali 
príslušné vnútroštátne orgány na 
presadzovanie práva a orgány na ochranu 
údajov okamžite po vzniku podozrenia, že 
vnútroštátny orgán členského štátu alebo 
tretej krajiny:
– je pôvodcom oznámeného incidentu;
– je pôvodcom možného incidentu 
oznámeného na základe materiálov 
zverejnených informátormi, 
dôveryhodného verejného zdroja alebo na 
základe informácií, ktoré príslušný orgán 
získal dôverným spôsobom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Členské štáty zaistia, aby oznámenia 
adresované vnútroštátnym orgánom na 
presadzovanie práva podľa odseku 5a 
automaticky viedli k povereniu centra 
Europolu pre počítačovú kriminalitu 
vyšetrením incidentu, a to bez toho, aby to 
malo vplyv na právomoc členských štátov 
incident vyšetrovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Každý členský štát bezodkladne oznámi 
Komisii názov príslušného orgánu, jeho 
úlohy a každú ďalšiu zmenu vykonanú v 
súvislosti s jeho ustanovením. Každý 
členský štát zverejní ustanovenie 
príslušného orgánu.

6. Každý členský štát bezodkladne oznámi 
Komisii, príslušnému výboru Európskeho 
parlamentu a európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov názov 
príslušného orgánu, jeho úlohy a každú 
ďalšiu zmenu vykonanú v súvislosti s jeho 
ustanovením. Každý členský štát zverejní 
ustanovenie príslušného orgánu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 95
Csaba Sógor

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Príslušný orgán vypracuje pre 
príslušné ministerstvo alebo štátneho 
tajomníka daného členského štátu 
výročnú správu o činnosti v danom roku 
o tom, nakoľko bolo možné plniť 
povinnosti stanovené v tejto smernici. 
K výročnej správe sa prikladá finančný 
výkaz.

Or. hu

Odôvodnenie

Minimálna požiadavka pri vytváraní akejkoľvek organizácie je, aby príslušný právny nástroj 
umožňoval zodpovednosť daných organizácií, a to aby skladali účty, pre čo je v tomto prípade 
najlepšou formou výročná správa.

Pozmeňujúci návrh 96
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zostaví tím reakcie 
na núdzové počítačové situácie (ďalej len 
„CERT“), ktorý bude zodpovedný za 
riešenie incidentov a rizík podľa presne 
stanoveného postupu v súlade s 
požiadavkami stanovenými v bode 1 
prílohy I. Tím CERT môže byť vytvorený 
v rámci príslušného orgánu.

1. Každý členský štát zostaví aspoň jeden 
tím reakcie na núdzové počítačové situácie 
(ďalej len „CERT“), ktorý bude 
zodpovedný za riešenie incidentov a rizík 
podľa presne stanoveného postupu v súlade 
s požiadavkami stanovenými v bode 1 
prílohy I. Tím CERT môže byť vytvorený 
v rámci príslušného orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zostaví tím reakcie 
na núdzové počítačové situácie (ďalej len 
„CERT“), ktorý bude zodpovedný za 
riešenie incidentov a rizík podľa presne 
stanoveného postupu v súlade s 
požiadavkami stanovenými v bode 1 
prílohy I. Tím CERT môže byť vytvorený v 
rámci príslušného orgánu.

1. Každý členský štát zostaví tím reakcie 
na núdzové počítačové situácie (ďalej len 
„CERT“), ktorý bude zodpovedný za 
riešenie incidentov a rizík podľa presne 
stanoveného postupu v súlade s 
požiadavkami stanovenými v bode 1 
prílohy I. Tím CERT sa vytvára v rámci 
príslušného orgánu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 98
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty informujú Komisiu o 
zdrojoch a mandáte tímov CERT, ako aj o 
ich postupe pri riešení incidentov.

4. Členské štáty informujú Komisiu, 
európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov a aj verejnosť o zdrojoch 
a mandáte tímov CERT, ako aj o ich 
postupe pri riešení incidentov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sieť spolupráce zabezpečí medzi 
Komisiou a príslušnými orgánmi stálu 
komunikáciu. Na požiadanie pomáha v 
sieti spolupráce aj Európska agentúra pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len 
„ENISA“) tým, že poskytuje svoje odborné 

2. Sieť spolupráce zabezpečí medzi 
Komisiou a príslušnými orgánmi stálu 
komunikáciu. Na požiadanie pomáha v 
sieti spolupráce aj Európska agentúra pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len 
„ENISA“) tým, že poskytuje technologicky 
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znalosti a poradenstvo. neutrálne poradenstvo s vhodnými 
opatreniami pre verejný aj súkromný 
sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pravidelne zverejňujú na spoločnej 
webovej lokalite informácie, ktoré nemajú 
dôverný charakter, o aktuálnych včasných 
varovaniach a koordinovanej reakcii;

c) pravidelne a okamžite zverejňujú na 
spoločnej webovej lokalite komplexné 
informácie o aktuálnych včasných 
varovaniach a koordinovanej reakcii;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 101
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) na žiadosť jedného členského štátu 
alebo Komisie vedú spoločnú diskusiu a 
posudzujú jednu alebo viaceré vnútroštátne 
stratégie pre bezpečnosť sietí a informácií a 
vnútroštátne plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií uvedené v 
článku 5, v rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice;

d) na žiadosť jedného členského štátu,
Komisie alebo Európskeho parlamentu
vedú spoločnú diskusiu a posudzujú jednu 
alebo viaceré vnútroštátne stratégie pre 
bezpečnosť sietí a informácií a 
vnútroštátne plány spolupráce v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií uvedené v 
článku 5, v rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 102
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) na žiadosť členského štátu alebo
Komisie vedú spoločnú diskusiu o 
účinnosti tímov CERT, a to najmä pri 
cvičeniach v oblasti bezpečnosti sietí a 
informácií na úrovni Únie, a posudzujú ju;

e) na žiadosť členského štátu, Komisie 
alebo Európskeho parlamentu vedú 
spoločnú diskusiu o účinnosti tímov 
CERT, a to najmä pri cvičeniach v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií na úrovni 
Únie, a posudzujú ju;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) spolupracujú a vymieňajú si informácie 
o všetkých súvisiacich veciach s 
Európskym centrom boja proti 
kybernetickej kriminalite, ktoré je zriadené 
v rámci Europolu, a s ostatnými 
príslušnými európskymi orgánmi, najmä 
čo sa týka ochrany údajov, energetiky, 
dopravy, bankovníctva, burzy cenných 
papierov a zdravotníctva;

f) spolupracujú a vymieňajú si informácie 
o súvisiacich veciach s Európskym 
centrom boja proti kybernetickej 
kriminalite, ktoré je zriadené v rámci 
Europolu, s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov 
a s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 
údajov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) organizujú pravidelné partnerské 
preskúmania schopností a pripravenosti;

h) organizujú pravidelné partnerské 
preskúmania schopností, pripravenosti 
a dodržiavania ustanovení o ochrane 
údajov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) organizujú cvičenia v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie a podľa 
potreby sa zúčastňujú na medzinárodných 
cvičeniach v tejto oblasti.

i) organizujú cvičenia v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie a 
zúčastňujú sa na medzinárodných 
cvičeniach v tejto oblasti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) organizujú cvičenia v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie a podľa 
potreby sa zúčastňujú na medzinárodných 
cvičeniach v tejto oblasti.

i) organizujú cvičenia v oblasti bezpečnosti 
sietí a informácií na úrovni Únie a podľa 
potreby sa zúčastňujú na medzinárodných 
cvičeniach v tejto oblasti, pričom ochranu 
údajov európskych občanov musia 
zaisťovať príslušné členské štáty. 

Or. fr



PE521.696v01-00 48/55 AM\1006685SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 107
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Osobné údaje sa poskytujú len 
príjemcom s povolením na ich 
spracúvanie v záujme plnenia svojich 
úloh. Poskytujú sa len tie údaje, ktoré sú 
potrebné na plnenie týchto úloh v súlade 
s európskym právom v tejto oblasti. 
Dodržiavanie zásady účelovej 
obmedzenosti musí byť zaručené. Lehota 
uchovávania týchto údajov nesmie 
presiahnuť šesť mesiacov s možnosťou 
jedného obnovenia tejto lehoty.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme prostredníctvom
vykonávacích aktov rozhodnutia o 
prístupe členských štátov k tejto bezpečnej 
infraštruktúre, v súlade s kritériami 
uvedenými v odsekoch 2 a 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania podľa článku 19 
ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Josef Weidenholzer
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Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak v prípade rizika alebo incidentu 
podliehajúceho včasnému varovaniu 
existuje podozrenie z trestného činu, 
príslušné orgány alebo Komisia informujú 
Európske centrum boja proti kybernetickej 
kriminalite, ktoré je zriadené v rámci 
Europolu.

4. Ak sa riziko alebo incident podliehajúci
včasnému varovaniu týka trestného činu, 
príslušné orgány alebo Komisia informujú 
Európske centrum boja proti kybernetickej 
kriminalite, ktoré je zriadené v rámci 
Europolu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Konkrétne poznatky o hrozbách 
týkajúce sa počítačových hrozieb 
ohrozujúcich kriticky dôležitú 
vnútroštátnu infraštruktúru sa poskytujú 
bezpečnostne overenému personálu 
zariadení súkromného sektora, ktoré sú 
cieľom hrozby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Nils Torvalds

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

–vymedzenie formátu a postupov na 
zhromažďovanie a výmenu zlučiteľných a 
porovnateľných informácií o rizikách a 
incidentoch príslušnými orgánmi,

– orientačné vymedzenie formátu a 
postupov na zhromažďovanie a výmenu 
zlučiteľných a porovnateľných informácií o 
rizikách a incidentoch príslušnými 
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orgánmi,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Nils Torvalds

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vymedzenie postupov a kritérií na 
hodnotenie rizika a incidentov 
prostredníctvom siete spolupráce;

– vymedzenie kritérií na hodnotenie rizika 
a incidentov prostredníctvom siete 
spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. V takýchto dohodách sa 
berie do úvahy potreba zabezpečenia 
primeranej ochrany osobných údajov, 
ktoré sú zasielané v rámci siete spolupráce.

Bez toho, aby to malo vplyv na možný 
rozsah siete spolupráce, Únia môže 
uzatvárať medzinárodné dohody s tretími 
krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami, a tým umožniť ich účasť na 
niektorých činnostiach siete spolupráce a 
takúto účasť zorganizovať. Takéto dohody 
musia zabezpečovať vysoký stupeň 
ochrany osobných údajov, ktoré sú 
zasielané v rámci siete spolupráce.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 114
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. V takýchto dohodách sa 
berie do úvahy potreba zabezpečenia 
primeranej ochrany osobných údajov, 
ktoré sú zasielané v rámci siete 
spolupráce. 

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
neformálne spolupracovať na 
medzinárodnej úrovni v rámci siete 
spolupráce, Únia môže uzatvárať 
medzinárodné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, a 
tým umožniť ich účasť na niektorých 
činnostiach siete spolupráce a takúto účasť 
zorganizovať. Takéto dohody možno 
uzatvárať len s členskými štátmi, ktoré 
zabezpečujú ochranu údajov svojich 
občanov na úrovni, ktorá je porovnateľná 
s úrovňou ochrany v Únii, a ktoré 
európskym občanom na svojom území 
umožňujú brániť svoje práva. V opačnom 
prípade s nimi možno spolupracovať len 
neformálne.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Nils Torvalds

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. S 
ohľadom na najnovší technologický vývoj 
tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali vhodné a 
primerané technické a organizačné 
opatrenia na riadenie rizík spojených s 
bezpečnosťou sietí a informačných 
systémov, ktoré riadia a využívajú vo 
svojej prevádzke. S ohľadom na najnovší 
technologický vývoj tieto opatrenia 
zaručujú takú úroveň bezpečnosti, ktorá 
zodpovedá miere daného rizika. Opatrenia 
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najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

sa prijímajú najmä s cieľom zabrániť a 
minimalizovať vplyv incidentov 
ovplyvňujúcich ich siete a informačný 
systém na základné služby, ktoré 
poskytujú, a tak zabezpečiť kontinuitu 
služieb podporovaných týmito sieťami a 
informačnými systémami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. S 
ohľadom na najnovší technologický vývoj 
tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
obmedzenie rizík spojených s 
bezpečnosťou sietí a informačných 
systémov, ktoré riadia a využívajú vo 
svojej prevádzke. S ohľadom na najnovší 
technologický vývoj tieto opatrenia 
zaručujú takú úroveň bezpečnosti, ktorá 
zodpovedá miere daného rizika. Opatrenia 
sa prijímajú najmä s cieľom zabrániť a 
minimalizovať vplyv incidentov 
ovplyvňujúcich ich siete a informačný 
systém na základné služby, ktoré 
poskytujú, a tak zabezpečiť kontinuitu 
služieb a bezpečnosť údajov
podporovaných týmito sieťami a 
informačnými systémami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 117
Marie-Christine Vergiat

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. S 
ohľadom na najnovší technologický vývoj 
tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a podniky prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. 
S ohľadom na najnovší technologický 
vývoj tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Christian Ehler

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré riadia 
a využívajú vo svojej prevádzke. S 
ohľadom na najnovší technologický vývoj 
tieto opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete a 
informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
sieťami a informačnými systémami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu prijali primerané 
technické a organizačné opatrenia na 
odhaľovanie a účinné riadenie rizík 
spojených s bezpečnosťou sietí 
a informačných systémov, ktoré riadia a 
využívajú vo svojej prevádzke. S ohľadom 
na najnovší technologický vývoj tieto 
opatrenia zaručujú takú úroveň 
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 
daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 
najmä s cieľom zabrániť a minimalizovať 
vplyv incidentov ovplyvňujúcich ich siete 
a informačný systém na základné služby, 
ktoré poskytujú, a tak zabezpečiť 
kontinuitu služieb podporovaných týmito 
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sieťami a informačnými systémami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Ágnes Hankiss

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu oznamovali 
príslušnému orgánu incidenty, ktoré majú 
významný vplyv na bezpečnosť základných 
služieb, ktoré poskytujú.

2. Členské štáty zabezpečia, aby verejná 
správa a účastníci trhu oznamovali 
príslušnému orgánu informácie 
o incidentoch aj hrozbách, ktoré majú 
vplyv na bezpečnosť základných služieb, 
ktoré poskytujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Pozmeňujúci návrh

a) Výrobcovia komerčného softvéru sú
v prípade hrubej nedbalosti v oblasti 
bezpečnosti a zabezpečenia zodpovední 
napriek doložkám o vzdaní sa 
zodpovednosti uvedeným v súhlasoch 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

V dohode o udelení licencie sa výrobcovia komerčného softvéru zriekajú zodpovednosti za 
akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť kvôli nedostatočnému zabezpečeniu a nekvalitnému 
programovaniu. Aby sa výrobcovia softvéru motivovali k investovaniu do bezpečnostných 
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opatrení, je nutná iná kultúra. Možno to dosiahnuť len vtedy, ak budú výrobcovia softvéru 
zodpovedať za akékoľvek bezpečnostné nedostatky.


