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Pozměňovací návrh 34
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Právní východisko 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

čl. 83 odst. 1 této smlouvy, článek 16 a čl. 83 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem této směrnice je sblížit 
trestněprávní předpisy členských států 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a zlepšit spolupráci mezi 
justičními a jinými příslušnými orgány, 
včetně policie a dalších specializovaných 
donucovacích orgánů členských států.

(1) Cílem této směrnice je sblížit 
trestněprávní předpisy členských států 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a zlepšit spolupráci mezi 
justičními a jinými příslušnými orgány, 
včetně policie a dalších specializovaných 
donucovacích orgánů členských států, 
Komise, Eurojustu, Europolu, Evropské 
agentury pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA), za účelem podpory společného 
rozsáhlého přístupu na úrovni Evropské 
unie. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2



PE480.665v01-00 4/58 AM\890251CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Útoky proti informačním systémům, 
zejména v důsledku organizované trestné 
činnosti, představují rostoucí hrozbu 
a zvyšuje se obava z potenciálních 
teroristických anebo politicky 
motivovaných útoků na informační 
systémy, které jsou součástí kritické 
infrastruktury členských států a Unie. Tato 
skutečnost ohrožuje vytváření bezpečnější 
informační společnosti a oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva, a proto je třeba na ni 
reagovat na úrovni Evropské unie.

(2) Útoky proti informačním systémům, 
zejména v důsledku organizované trestné 
činnosti, představují rostoucí hrozbu jak na 
úrovni Evropské unie, tak na světové 
úrovni a zvyšuje se obava z potenciálních 
teroristických anebo politicky 
motivovaných útoků na informační 
systémy, které jsou součástí kritické 
infrastruktury členských států a Unie. Tato 
skutečnost ohrožuje vytváření bezpečnější 
informační společnosti a oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva, a proto je třeba na ni 
reagovat na úrovni Evropské unie a zlepšit 
koordinaci a spolupráci na mezinárodní 
úrovni.

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Útoky proti informačním systémům, 
zejména v důsledku organizované trestné 
činnosti, představují rostoucí hrozbu 
a zvyšuje se obava z potenciálních 
teroristických anebo politicky 
motivovaných útoků na informační 
systémy, které jsou součástí kritické 
infrastruktury členských států a Unie. Tato 
skutečnost ohrožuje vytváření bezpečnější 
informační společnosti a oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva, a proto je třeba na ni 
reagovat na úrovni Evropské unie.

(2) Útoky proti informačním systémům, 
přinejmenším ty, k nimž by mohlo dojít
v důsledku organizované trestné činnosti, 
představují rostoucí hrozbu a zvyšuje se 
obava z potenciálních teroristických útoků 
na informační systémy, které jsou součástí 
kritické infrastruktury členských států 
a Unie. Tato skutečnost ohrožuje vytváření 
bezpečnější informační společnosti 
a oblasti svobody, bezpečnosti a práva, 
a proto je třeba na ni reagovat na úrovni 
Evropské unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Existují důkazy o směřování k čím dál 
tím nebezpečnějším a opakovaným 
rozsáhlým útokům namířeným na 
informační systémy, které mají kritický 
význam pro státy nebo pro konkrétní 
funkce ve veřejném nebo soukromém 
sektoru. Tuto tendenci doprovází vývoj 
čím dál tím vyspělejších nástrojů, které 
mohou pachatelé trestných činů využívat 
k provádění kybernetických útoků různého 
druhu.

(3) Existují důkazy o směřování k čím dál 
tím nebezpečnějším a opakovaným 
rozsáhlým útokům namířeným na 
informační systémy, které mají kritický 
význam pro státy nebo pro konkrétní 
funkce ve veřejném nebo soukromém 
sektoru. Tuto tendenci doprovází vývoj 
čím dál tím vyspělejších nástrojů, které 
mohou pachatelé trestných činů využívat 
k provádění kybernetických útoků různého 
druhu, jako jsou sítě „botnet“ umožňující 
kontaminaci velkého počtu informačních 
sítí prostřednictvím počítačového 
programu za účelem jejich kontroly
a využití pro počítačové útoky velkého 
rozsahu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly stanovit sankce
za útoky proti informačním systémům.
Stanovené sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

(6) Členské státy by měly stanovit 
mechanismy umožňující potírat útoky 
proti informačním systémům, předcházet 
jim a udělovat za ně sankce. Stanovené 
sankce by měly být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 40
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům.
Stanovené sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům.
Stanovené sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující a jejich součástí by 
měl být trest odnětí svobody a/nebo 
finanční postihy.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům.
Stanovené sankce by měly být účinné,
přiměřené a odrazující.

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům.
Stanovené sankce by měly být přiměřené.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly stanovit sankce 
za útoky proti informačním systémům.
Stanovené sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

(6) Členské státy by měly stanovit účinná 
opatření k předcházení útokům proti 
informačním systémům a sankce za útoky 
proti informačním systémům. Členské 
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státy a Unie by měly zajistit ucelený rámec 
upravující prevenci, přičemž výuka osobní 
počítačové bezpečnosti by se měla stát 
součástí vzdělávání občanů k digitální 
gramotnosti. Stanovené sankce by měly 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pokud jde o „méně závažný případ“, 
mělo by být možné od trestu upustit. Za 
„méně závažné případy“ by mělo být 
možné považovat například takové 
situace, kdy poškození nebo ohrožení 
veřejných nebo soukromých zájmů 
v důsledku takového jednání – jako např. 
nedotknutelnosti informačního systému či 
počítačových údajů nebo nedotknutelnosti 
osoby, jejích práv či jiných zájmů –, je 
zanedbatelné nebo takové povahy, že 
uložení trestní sankce v rámci zákonné 
hranice trestních sazeb nebo zavedení 
trestní odpovědnosti není nutné.

Or. de

Odůvodnění

Definice „méně závažného případu“ by měla být v prvé řadě obsažena v článku 2. Tento 
pojem je však po právní stránce natolik vágní, že je nezbytné jej více upřesnit v odůvodnění, 
aby měla právní praxe podklad, pokud jde o jeho použitelnost.

Pozměňovací návrh 44
Ioan Enciu
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je vhodné zavést přísnější sankce 
v případech, že útok proti informačnímu 
systému byl spáchán v rámci zločinného 
spolčení vymezeného v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. 
října 2008 o boji proti organizované trestné 
činnosti1, pokud se jednalo o rozsáhlý útok 
nebo pokud byla při spáchání trestného 
činu utajena skutečná totožnost pachatele 
a vznikla újma skutečnému nositeli 
totožnosti. Je rovněž vhodné stanovit 
přísnější sankce, pokud takový útok 
způsobil vážné škody nebo měl dopad na 
klíčové zájmy.

(7) Je vhodné zavést přísnější sankce 
v případech, že útok proti informačnímu 
systému byl spáchán v rámci zločinného 
spolčení vymezeného v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. 
října 2008 o boji proti organizované trestné 
činnosti2, pokud se jednalo o rozsáhlý útok, 
například prostřednictvím sítě „botnet“, 
nebo pokud byla při spáchání trestného
činu utajena skutečná totožnost pachatele 
a vznikla újma skutečnému nositeli 
totožnosti. Je rovněž vhodné stanovit 
přísnější sankce, pokud takový útok 
způsobil vážné škody nebo měl dopad na 
kritické infrastruktury či klíčové zájmy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Cílem směrnice není zavést trestní 
odpovědnost v případě, kdy jsou činy 
spáchány bez protiprávního záměru, 
například v případě povoleného testování 
nebo ochrany informačních systémů.

(10) Cílem směrnice není zavést trestní 
odpovědnost v případě, kdy jsou činy 
spáchány bez protiprávního záměru, 
například v případě testování nebo ochrany 
informačních systémů, za předpokladu, že 
je provozovatel nebo prodejce systému 
včas plně informován o slabých místech 
nebo představuje-li samotné odepření 
oprávnění k přístupu do systému zneužití 
práva.  

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42.
2 Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje ochranu informátorů, která je podle bezpečnostních 
odborníků pro fungování globálního IT obranného systému zcela zásadní. Zpravodaj 
navrhuje dekriminalizovat „zákonný přístup“ namísto „povoleného“, což je krok správným 
směrem, ale tato směrnice je právní předpis, který by měl jasně stanovit, co je povoleno, a co 
ne. Poslední část věty vychází z pozměňovacího návrhu zpravodajky č. 7.

Pozměňovací návrh 46
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Cílem směrnice není zavést trestní 
odpovědnost v případě, kdy jsou činy 
spáchány bez protiprávního záměru, 
například v případě povoleného testování 
nebo ochrany informačních systémů.

(10) Směrnice se nevztahuje na opatření 
přijatá pro zajištění bezpečnosti 
informačních systémů, jako je např. 
schopnost informačního systému 
vzdorovat trestným činům definovaným 
v této směrnici nebo disponovat nástroji 
používanými nebo určenými k použití pro 
zvyšování odolnosti. Jejím cílem rovněž 
není založit trestní odpovědnost v případě, 
kdy jsou splněna objektivní kritéria 
trestných činů uvedených v této směrnici, 
ale čin byl spáchán neúmyslně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Cílem směrnice není zavést trestní 
odpovědnost v případě, kdy jsou činy 
spáchány bez protiprávního záměru,
například v případě povoleného testování 
nebo ochrany informačních systémů.

(10) Cílem směrnice není zavést trestní 
odpovědnost v případě, kdy jsou splněna 
kritéria trestných činů uvedených ve 
směrnici, ale tyto činy jsou spáchány bez 
protiprávního záměru, například v případě 
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zákonného testování či ochrany 
informačních systémů, nebo představuje-li 
samotné odepření oprávnění k přístupu do 
systému zneužití práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tato směrnice posiluje význam sítí, 
např. sítě G8 nebo sítě kontaktních bodů 
s nepřetržitým provozem zřízené na 
základě úmluvy Rady Evropy, pro výměnu 
informací, aby se zajistila okamžitá pomoc 
pro účely šetření nebo řízení týkajících se 
trestných činů souvisejících s informačními 
systémy nebo daty nebo pro sběr 
elektronických údajů o trestném činu. 
Vzhledem k rychlosti, kterou lze provést 
rozsáhlé útoky, by členské státy měly být 
schopny rychle reagovat na naléhavé 
žádosti z této sítě kontaktních bodů.
Poskytnutá pomoc by měla zahrnovat 
usnadnění nebo přímé provedení 
následujících opatření: poskytnutí 
technického poradenství, ochrana údajů, 
získávání důkazů, poskytování právních 
informací a lokalizace podezřelých osob.

(11) Tato směrnice posiluje význam sítí, 
např. sítě G8 nebo sítě kontaktních bodů 
s nepřetržitým provozem zřízené na 
základě úmluvy Rady Evropy, pro výměnu 
informací, aby se zajistila okamžitá pomoc 
pro účely šetření nebo řízení týkajících se 
trestných činů souvisejících s informačními 
systémy nebo daty nebo pro sběr 
elektronických údajů o trestném činu. 
Vzhledem k rychlosti, kterou lze provést 
rozsáhlé útoky, by členské státy měly být 
schopny rychle reagovat na naléhavé 
žádosti z této sítě kontaktních bodů.
Poskytnutá pomoc by měla zahrnovat 
usnadnění nebo přímé provedení 
následujících opatření: poskytnutí 
technického poradenství, včetně obnovení 
funkčnosti informačních systémů, ochrana 
údajů v souladu s principy ochrany 
osobních údajů, získávání důkazů, 
poskytování právních informací 
a lokalizace a identifikace podezřelých 
osob.

Or. ro

Pozměňovací návrh 49
Rolandas Paksas
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba shromažďovat údaje 
o trestných činech, na které se vztahuje tato 
směrnice, aby bylo možné vytvořit si 
ucelenější představu o tomto problému na 
úrovni Unie a tak přispět k přípravě 
efektivnějších odpovědí. Údaje kromě toho 
pomohou specializovaným agenturám, 
například Europolu a Evropské agentuře 
pro bezpečnost sítí a informací, lépe 
vyhodnotit rozsah kybernetické trestné 
činnosti a stav bezpečnosti sítí a informací 
v Evropě.

(12) Je třeba shromažďovat údaje 
o trestných činech, na které se vztahuje tato 
směrnice, aby bylo možné vytvořit si 
ucelenější představu o tomto problému na 
úrovni Unie a tak přispět k přípravě 
efektivnějších odpovědí. Údajů o útocích 
je k dispozici velmi málo, protože údaje 
o těchto útocích neshromažďují všechny 
členské státy. Vzhledem k tomu, že metody 
sběru statistických údajů se liší, nemohou 
je členské státy provádějící sběr těchto 
údajů porovnávat s údaji shromážděnými 
jinými členskými státy. Údaje kromě toho 
pomohou specializovaným agenturám, 
například Europolu a Evropské agentuře 
pro bezpečnost sítí a informací, lépe 
vyhodnotit rozsah kybernetické trestné 
činnosti a stav bezpečnosti sítí a informací 
v Evropě.

Or. lt

Pozměňovací návrh 50
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Stejně tak je nutné podporovat 
a zdokonalovat spolupráci mezi 
poskytovateli služeb, výrobci
a donucovacími a soudními orgány, 
především co se týče právní jistoty 
a předvídatelnosti, a dodržovat práva 
podezřelých a obviněných osob, k nimž 
patří presumpce neviny a soudní náprava. 
Spolupráce by se měla například zaměřit 
na zajištění podpory vypnutí nezákonných
systémů nebo funkcí ze strany 
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poskytovatelů služeb v souladu s platnými 
právními předpisy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Má-li být boj proti kybernetické 
trestné činnosti efektivní, je třeba zvýšit 
také odolnost informačních systémů,
efektivněji je chránit před útoky a zavést 
za tímto účelem správné pobídky. V tomto 
ohledu by klíčovou úlohu mělo sehrát 
zavedení minimálních norem 
a odpovědnosti prodejců a provozovatelů 
za přiměřenou ochranu informačních 
systémů. Z toho důvodu budou Unie 
a členské státy schopny v boji proti
kybernetické trestné činnosti dosáhnout 
výsledků, pouze pokud tato směrnice
půjde ruku v ruce s preventivními 
opatřeními proti těmto trestným činům, 
která budou přijata v souladu s čl. 67
odst. 3 a článkem 84 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh zpravodajky č. 9, k němuž byla přidána zmínka o pobídkách 
a odpovědnosti. Pokud budeme pracovat pouze na normách bez prosazování a pobídek, 
budeme ve stejné situaci jako předtím. Prodejci a provozovatelé IT systémů, kteří hrubě 
porušují nejmodernější bezpečnostní postupy nebo odmítají napravit slabá místa, o jejichž 
existenci vědí, by za to měli nést odpovědnost, včetně trestné odpovědnosti v závažných 
případech.  
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Pozměňovací návrh 52
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly ochranu 
svých informačních systémů a údajů 
v nich obsažených považovat za součást 
své povinné péče. Proti rozpoznatelným 
hrozbám a slabým místům je třeba 
poskytnout přiměřenou úroveň ochrany.
Náklady a zatížení, které v souvislosti 
s touto ochranou vzniknou, by měly 
odrážet pravděpodobnou výši škody, 
kterou by dotčené subjekty utrpěly 
v důsledku kybernetického útoku.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se inspiruje pozměňovacím návrhem č. 10 paní Hohlmeierové, ale 
v některých bodech se liší.

Pozměňovací návrh 53
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly ochranu 
svých informačních systémů a obsažených 
údajů považovat za součást své povinné 
péče. Proti rozpoznatelným hrozbám je 
třeba poskytnout vhodnou úroveň 
ochrany. Náklady a zatížení, které 
v souvislosti s touto ochranou vzniknou,
by měly odpovídat pravděpodobné výši
škody dotčených subjektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Evropská unie a členské státy by 
měly dbát na ochranu svých informačních 
systémů a obsažených údajů a měly by 
proti rozpoznatelným hrozbám a slabým 
místům poskytnout vysokou úroveň 
ochrany. Náklady a zatížení, které 
v souvislosti s touto ochranou vzniknou,
by měly odpovídat pravděpodobné výši
škody, kterou by dotčené subjekty utrpěly 
v důsledku útoku proti informačním 
systémům.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Členské státy by měly zvážit 
ochranu svých informačních systémů 
a obsažených údajů. Proti rozpoznatelným 
hrozbám a slabým místům je třeba 
poskytnout přiměřenou úroveň ochrany.
Náklady a zatížení, které v souvislosti 
s touto ochranou vzniknou, by měly 
odpovídat pravděpodobné výši škody
dotčených subjektů.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh zpravodajky č. 10, z něhož se vypouští termín „povinná péče“ 
a přidává se termín „slabá místa“. Hrozby se velmi obtížně rozpoznávají a mohou přijít 
odkudkoliv, proto se musí ochrana zaměřit na slabá místa. 

Pozměňovací návrh 56
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Členské státy by rovněž měly
přijmout vhodná opatření, jimiž přimějí 
právnické osoby, které provozují nebo 
dodávají informační systémy na jejich 
území, aby chránily osobní údaje, které 
jsou jim svěřeny, před trestnými činy 
uvedenými v této směrnici. Právnické 
osoby poskytnou vhodnou úroveň ochrany 
před rozpoznatelnými hrozbami a slabými 
stránkami. Členské státy by měly zajistit, 
aby bylo možné uplatnit proti právnické 
osobě, která prokazatelně neposkytla
přiměřenou úroveň ochrany a způsobila 
tím značné škody, přísné tresty a bylo ji 
možné trestně stíhat za nedbalost.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se inspiruje pozměňovacím návrhem č. 11 paní Hohlmeierové, ale 
v některých bodech se liší.

Pozměňovací návrh 57
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Členské státy by rovněž měly
přijmout vhodná opatření, jimiž přimějí 
právnické osoby ve své jurisdikci, aby 
chránily osobní údaje, které jsou jim 
svěřeny, před trestnými činy uvedenými
v této směrnici, jak již bylo stanoveno 
v právních předpisech EU 
o telekomunikacích a ochraně údajů. 
Právnické osoby poskytnou dostatečnou 
úroveň ochrany před rozpoznatelnými 
hrozbami v souladu s nejnovějšími 
dostupnými technologiemi pro konkrétní 
odvětví a situací zpracování údajů. 
Náklady a zatížení, které v souvislosti 
s touto ochranou vzniknou, by měly 
odpovídat pravděpodobné výši škody
dotčených subjektů. Členské státy by měly 
zajistit, aby bylo možné stíhat právnickou 
osobu, která prokazatelně neposkytla
přiměřenou úroveň ochrany, a způsobila 
tím značné škody.

Or. en

Odůvodnění

Právnické osoby zacházejí s osobními údaji, a tudíž nesou odpovědnost za jejich odpovídající 
ochranu před rozpoznatelnými hrozbami. Toto již řeší směrnice 2002/58/ES o soukromí 
a elektronických komunikacích, směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů a návrh 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů KOM(2012) 11 v konečném znění (mimo jiné 
články 22, 30). Členské státy by měly zajistit, aby bylo možné stíhat právnickou osobu, která 
tuto úroveň ochrany neposkytne.

Pozměňovací návrh 58
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA) by v souladu se 
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svým mandátem měla hrát klíčovou roli, 
pokud jde o poskytování technických 
odborných znalostí v oblasti prevence 
a boje proti útokům na informační 
systémy členským státům a orgánům 
a institucím Evropské unie. ENISA by 
v tomto směru měla členským státům 
poskytovat rady v otázce zřizování 
a provozu vnitrostátních kontaktních míst 
a skupin pro reakci na počítačové hrozby 
(CERT). ENISA by rovněž měla od 
členských států dostávat statistické údaje 
o trestných činech uvedených v této 
směrnici a měla by na základě těchto 
údajů a dalších důležitých informací 
vypracovávat zprávy a doporučení 
k otázce bezpečnosti informačních 
systémů a počítačových dat.

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Stejně tak je nutné podporovat 
a zdokonalovat spolupráci mezi 
poskytovateli služeb, výrobci 
a donucovacími a soudními orgány 
a současně respektovat právní stát, 
především co se týče právní jistoty, 
a dodržovat práva podezřelých 
a obviněných osob, zejména presumpci 
neviny a práva na soudní nápravu. Kromě 
toho je nutné, aby v právním státě orgány 
odpovědné za vymáhání práva tento 
právní stát respektovaly.

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se inspiruje pozměňovacím návrhem č. 12 paní Hohlmeierové, ale 
v závěru se od něj liší. Připomíná také některé principy.

Pozměňovací návrh 60
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Členské státy by rovněž měly
přijmout vhodná opatření, jimiž přimějí 
právnické osoby ve své jurisdikci, které 
provozují nebo poskytují IT systémy, aby 
chránily údaje před trestnými činy 
uvedenými v této směrnici. Právnické 
osoby poskytnou přiměřenou úroveň 
ochrany před rozpoznatelnými hrozbami 
a slabými stránkami. Tato ochrana by 
měla odpovídat pravděpodobné výši škody
dotčených subjektů. Členské státy by měly 
zajistit, aby bylo možné právnické osobě, 
která prokazatelně neposkytla přiměřenou
úroveň ochrany, a způsobila tím značné 
škody, uložit odrazující sankce a stíhat ji 
za nedbalost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přidává pojem slabé stránky a nahrazuje termín „údaje, které jsou 
jim svěřeny“, který by se vztahoval jen na provozovatele, termínem „které provozují nebo 
poskytují IT systémy“, aby se směrnice vztahovala i na prodejce. Ruší rovněž termín 
„osobní“, neboť podle této směrnice by měly být chráněny nejen osobní, ale všechny údaje, 
a přidává „nedbalost“ a „odrazující sankce“ pro případy, kdy neposkytnutí přiměřené 
ochrany způsobilo značnou škodu. Tím by se měl odstranit současný stav u softwarových 
licencí, kdy prodejci nenesou žádnou odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 61
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Stejně tak je nutné podporovat 
a zdokonalovat spolupráci mezi 
poskytovateli služeb, výrobci 
a donucovacími a soudními orgány 
a současně respektovat právní stát, 
především co se týče právní jistoty 
a předvídatelnosti, a dodržovat práva 
podezřelých a obviněných osob, k nimž 
patří presumpce neviny a soudní náprava. 
Zahrnuje to například zajištění podpory ze 
strany poskytovatelů služeb při 
uchovávání potenciálních důkazů, 
poskytování pomoci pro identifikaci 
pachatele a v krajním případě při vypnutí
nezákonných systémů nebo funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi poskytovateli služeb ve veřejném a soukromém sektoru má klíčový význam 
pro efektivní potírání kybernetických útoků.

Pozměňovací návrh 62
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Členské státy by měly bez ohledu na 
dobrovolnou spolupráci právnických 
osob, která probíhá například mezi 
poskytovateli služeb a výrobci na jedné
straně a donucovacími a soudními orgány
na straně druhé, určit případy, v nichž 
úmysl spáchat trestný čin může vyplynout 
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z nečinnosti. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se inspiruje pozměňovacím návrhem č. 13 paní Hohlmeierové, ale 
v závěru se od něj liší a je přísnější. 

Pozměňovací návrh 63
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Stejně tak je nutné podporovat 
a zdokonalovat spolupráci mezi 
poskytovateli služeb, výrobci 
a donucovacími a soudními orgány 
a současně respektovat právní stát, 
především co se týče právní jistoty 
a předvídatelnosti, a dodržovat práva 
podezřelých a obviněných osob, k nimž 
patří presumpce neviny a soudní náprava.

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh zpravodajky č. 12, z něhož byla vypuštěna poslední věta. Vypnutí 
(údajně) „nezákonných systémů“ je velmi riskantní podnik, k němuž v současné době často 
dochází bez řádných pravidel zakotvených v právu a zavádí se tím „privatizovaná policejní 
kontrola“. Tento kontext by se měl řešit v kontextu připravované iniciativy Komise 
o notifikaci a odstraňování protiprávních obsahů („notice & take down“) (oznámena 
v pracovním programu Komise pro rok 2012).

Pozměňovací návrh 64
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12e) Má-li být boj proti kybernetické 
trestné činnosti efektivní, je třeba zvýšit 
také odolnost informačních systémů
a nalézt způsob, jak je efektivněji chránit 
před útoky a přijmout za tímto účelem 
správná opatření. V tomto ohledu by 
klíčovou úlohu mělo sehrát zavedení 
minimálních norem a trestní odpovědnosti 
provozovatelů a dodavatelů za přiměřenou 
ochranu informačních systémů. Z toho 
důvodu budou Unie a členské státy
schopny v boji proti kybernetické trestné 
činnosti dosáhnout výsledků, pouze pokud 
tato směrnice půjde ruku v ruce 
s preventivními opatřeními proti těmto 
trestným činům, která budou přijata 
v souladu s čl. 67 odst. 3 a článkem 84
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 
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měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení.

měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení. Evropská unie by kromě 
toho měla nadále zlepšovat mezinárodní 
spolupráci v oblasti bezpečností sítí, 
informačních systémů a počítačových dat 
a zajistit, aby jakákoliv mezinárodní 
dohoda týkající se výměny údajů brala 
v úvahu bezpečnost předávání a ukládání 
údajů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 66
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 
měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení.

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 
měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení. Kromě toho je nezbytně 
nutné provést prohlášení Evropského 
parlamentu ze dne 23. června 2010 
o vytvoření evropského systému včasného 
varování (EWS) proti pedofilům a osobám 
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sexuálně obtěžujícím jiné osoby1, které 
bylo předáno Komisi;
_______________
1 Úř. věst. C 236 E ze dne 12. 8. 2011, s. 152.

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní policejní a justiční spolupráci 
v této oblasti. Z nadnárodní a bezhraniční 
povahy moderních informačních systémů 
vyplývá, že útoky proti těmto systémům 
mají přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 
měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení.

(13) Výrazné odchylky a rozdíly v právu 
a v postupech a systémech trestního práva 
členských států v oblasti útoků proti 
informačním systémům mohou bránit boji 
s organizovanou trestnou činností 
a terorismem a mohou komplikovat 
efektivní mezinárodní policejní a justiční 
spolupráci v této oblasti, protože se v boji 
proti takovým trestným činům mohou 
použít zásadně odlišná opatření. 
Z nadnárodní a bezhraniční povahy 
moderních informačních systémů vyplývá, 
že útoky proti těmto systémům mají 
přeshraniční rozměr, což podtrhuje 
naléhavou potřebu dalších opatření na 
sbližování trestněprávních předpisů v této 
oblasti. Kromě toho by koordinace stíhání 
případů útoků proti informačním systémům 
měla být usnadněna přijetím rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení.

Or. lt

Pozměňovací návrh 68
Marie-Christine Vergiat
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že cíle této 
směrnice, tedy zajistit, že útoky proti 
informačním systémům jsou trestány ve 
všech členských státech účinnými,
přiměřenými a odrazujícími tresty, 
a zlepšit a podpořit soudní spolupráci 
odstraněním potenciálních komplikací, 
nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států, protože pravidla musejí 
být společná a slučitelná, a lze ho tedy lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. Tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je pro 
dosažení těchto cílů nezbytné.

(14) Vzhledem k tomu, že cíle této 
směrnice, tedy zajistit, že útoky proti 
informačním systémům, alespoň když jsou 
provedeny s úmyslem spáchat trestný čin,
jsou trestány ve všech členských státech 
přiměřenými tresty, a zlepšit a podpořit 
soudní spolupráci, nelze uspokojivě 
dosáhnout na úrovni členských států, 
protože pravidla musejí být společná 
a slučitelná, a lze ho tedy lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. Tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je pro 
dosažení těchto cílů nezbytné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Veškeré osobní údaje zpracovávané 
při provádění této směrnice by měly být 
chráněny podle pravidel stanovených 
v rámcovém rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 
o ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech1, pokud jde 
o zpracování, které spadá do jeho oblasti 
působnosti, a podle nařízení Evropského 

(15) Veškeré osobní údaje zpracovávané 
při provádění této směrnice by měly být 
chráněny podle pravidel stanovených 
v rámcovém rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 
o ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech2, pokud jde 
o zpracování, které spadá do jeho oblasti 
působnosti, a podle nařízení Evropského 

                                               
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
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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.

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. Tato směrnice by měla rovněž 
respektovat směrnici 95/46/ES1 a Úmluvu 
Rady Evropy o ochraně osob s ohledem 
na automatizované zpracování osobních 
údajů ze dne 28. ledna 1981; měla by 
kromě toho zohledňovat doporučení 
Výboru ministrů Rady Evropy č. R(87)15 
upravující používání osobních údajů 
v policejním sektoru a č. R(95)4 
o ochraně osobních údajů v oblasti 
telekomunikačních služeb, se zvláštním 
zřetelem na telefonní služby.
_________________
1 Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (Úř. věst. L 281 ze dne 23. 11. 1995, s. 
31).

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie, 
včetně ochrany osobních údajů, svobody 
projevu a informací, práva na spravedlivý 
soud, presumpce neviny a práva na 
obhajobu i zásady zákonnosti 
a přiměřenosti trestných činů a trestů.
Cílem této směrnice je zejména zajistit 
plné dodržování těchto práv a zásad 

(16) Tato směrnice by měla respektovat
svobody a základní práva a dodržovat
zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie a Úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, včetně ochrany osobních údajů, 
ochrany soukromí, svobody projevu 
a informací, práva na spravedlivý soud, 
presumpce neviny a práva na obhajobu 
i zásady zákonnosti a přiměřenosti 
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a v souladu s nimi musí být provedena. trestných činů a trestů. Tato směrnice by 
měla zejména zajistit plné dodržování 
těchto práv a zásad a v souladu s nimi by 
měla být provedena.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy nesmí tuto směrnici 
použít v rozporu s článkem 2 a čl. 3 odst. 1 
a 2 Smlouvy o Evropské unii, jejichž 
principy se musí uplatnit na kyberprostor 
a na boj proti počítačové kriminalitě. 
Nesmí ohrožovat nedotknutelný charakter
neutrality internetu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice definuje trestné činy 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a stanoví minimální pravidla 
týkající se sankcí za tyto trestné činy. Jejím 
cílem je rovněž zavést společná ustanovení 
zaměřená na předcházení takovým útokům 
a na zlepšení evropské spolupráce v této 
oblasti trestního soudnictví.

Tato směrnice definuje trestné činy 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a stanoví minimální pravidla 
týkající se sankcí za tyto trestné činy. Jejím 
cílem je rovněž zavést společná ustanovení 
zaměřená na předcházení takovým útokům 
a boj proti nim a na zlepšení evropské 
spolupráce v této oblasti, především pokud 
jde o trestní soudnictví.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice definuje trestné činy 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a stanoví minimální pravidla 
týkající se sankcí za tyto trestné činy. Jejím 
cílem je rovněž zavést společná ustanovení 
zaměřená na předcházení takovým útokům 
a na zlepšení evropské spolupráce v této 
oblasti trestního soudnictví.

Tato směrnice definuje trestné činy 
v oblasti útoků proti informačním 
systémům a stanoví minimální pravidla 
týkající se sankcí za tyto trestné činy. Jejím 
cílem je rovněž zavést společná ustanovení 
zaměřená na předcházení takovým útokům 
a na zlepšení evropské spolupráce v této 
oblasti trestního soudnictví. Jejím cílem je 
rovněž podpořit tvorbu počítačových 
nástrojů a instalaci stále bezpečnějších 
počítačových systémů. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „právnickou osobou“ každý právní 
subjekt, který má toto právní postavení 
podle platného vnitrostátního práva, 
s výjimkou států nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů jednajících při 
výkonu státní moci a s výjimkou 
organizací mezinárodního práva 
veřejného;

c) „právnickou osobou“ každý právní 
subjekt, který má toto právní postavení 
podle platného vnitrostátního práva;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 75
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „právnickou osobou“ každý právní 
subjekt, který má toto právní postavení 
podle platného vnitrostátního práva, 
s výjimkou států nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů jednajících při 
výkonu státní moci a s výjimkou 
organizací mezinárodního práva 
veřejného;

c) „právnickou osobou“ každý právní 
subjekt, který má toto právní postavení 
podle platného vnitrostátního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „právnickou osobou“ každý právní 
subjekt, který má toto právní postavení 
podle platného vnitrostátního práva, 
s výjimkou států nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů jednajících při 
výkonu státní moci a s výjimkou 
organizací mezinárodního práva veřejného;

c) „právnickou osobou“ každý právní 
subjekt, který má toto právní postavení 
podle platného vnitrostátního práva, 
s výjimkou států nebo jiných 
veřejnoprávních subjektů jednajících při 
výkonu státní moci a s výjimkou 
organizací mezinárodního práva veřejného, 
což neznamená, že by státy nebo jiné 
veřejné orgány měly mít možnost zaútočit 
na informační systémy bez právního 
základu a aniž by plně dodržovaly 
základní práva; 

Or. en

Odůvodnění

Nechceme legalizovat nabourávání systémů státem, protože tím by se podle rozhodnutí 
německého Ústavního soudu porušilo „základní právo na nedotknutelnost a důvěrnost 
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informačních technických systémů“.

Pozměňovací návrh 77
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo 
k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy.

d) „neoprávněným“ přístup, užití nebo 
zásah, který není povolen majitelem 
systému či jiným držitelem práv k systému 
nebo k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právními předpisy Unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo 
k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy.

(d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo 
k jeho části, pokud samotné odepření 
tohoto povolení nepředstavuje zneužití 
práva, nebo pokud tento přístup nebo 
zásah není povolen vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh zpravodajky č. 17, ale vypouští se 
termín „užití“ (příliš široký). Navrhujeme rovněž vyjasnit výraz „nebo není povolen 
vnitrostátními právními předpisy“, aby bylo jasné, že je správně interpretován jako doložka 
o výjimce, a ne jako možnost pro členské státy rozšířit působnost směrnice.
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Pozměňovací návrh 79
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo 
k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy.

d) „neoprávněným“ přístup, užití nebo 
zásah, který není povolen majitelem 
systému či jiným držitelem práv k systému 
nebo k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah,
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo 
k jeho části nebo který není povolen 
vnitrostátními právními předpisy.

d) „neoprávněným“ přístup nebo zásah, 
který není povolen majitelem systému či 
jiným držitelem práv k systému nebo 
k jeho části, pokud samotné odepření 
tohoto povolení nepředstavuje zneužití 
práva, nebo pokud tento přístup nebo 
zásah není povolen vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „méně závažným případem“ případ, 
kdy vina pachatele, veřejný zájem na 
trestním stíhání nebo důsledky trestného 
činu jsou zanedbatelné; 

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je pojem „méně závažné případy“ zásadním prvkem této směrnice, musí 
článek 2 obsahovat dostatečně přesnou definici tohoto pojmu. 

Pozměňovací návrh 82
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) „sledováním“ odposlech, sledování 
a kontrola obsahů komunikace a pátrání 
po obsahu dat, a to přímo nebo nepřímo 
za použití technických prostředků pro 
elektronický odposlech či příposlech; 

Or. de

Odůvodnění

Přesná definice pojmu „sledování“ je nezbytná. 

Pozměňovací návrh 83
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
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Preventivní opatření
1. Členské státy podporují ve spolupráci 
s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí 
a informací osvědčené postupy týkající se 
bezpečnosti zpracování údajů a podporují 
spolupráci mezi veřejnými a soukromými 
subjekty tím, že usnadňují sdílení 
informací a posilují informovanost 
a dialog o bezpečnosti sítí a informací, 
včetně boje proti počítačové kriminalitě.
2. Členské státy zajistí, že dojde-li 
k narušení osobních údajů, osoby 
odpovědné za správu a zpracování údajů 
o tom bez zbytečného prodlení a v každém 
případě nejpozději do 24 hodin po zjištění 
narušení informují příslušný vnitrostátní 
orgán v souladu s článkem 4 směrnice 
2002/58/ES, pozměněné směrnicí 
2006/24/ES a 2009/136/ES (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích).
3. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k ochraně kritické 
infrastruktury před počítačovými útoky 
a poskytnutí prostředků pro neprodyšné 
uzavření přístupu ke kritické 
infrastruktuře, pokud by přímý počítačový 
útok vážně ohrozil její fungování.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k některé jeho části byl trestným 
činem, a to alespoň pokud se nejedná 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k některé jeho části – čímž se rozumí 
vniknutí do celého informačního systému 
nebo k některé jeho části – byl trestným 
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o případy menšího významu. činem, a to alespoň pokud se nejedná 
o případy menšího významu.
Každý členský stát může rozhodnout, že 
jednání uvedené v odstavci 1 je trestné, 
pouze pokud bylo spácháno překonáním 
bezpečnostního opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k některé jeho části byl trestným 
činem, a to alespoň pokud se nejedná 
o případy menšího významu.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k některé jeho části byl trestným 
činem, a to alespoň pokud se nejedná 
o případy vedené úmyslem spáchat trestný 
čin, které mají závažné důsledky 
a poškozují existenci nebo fungování 
jednoho nebo více informačních systémů.
Jednání popsané v prvním odstavci může 
být považováno za trestný čin, pouze 
pokud bylo spácháno překonáním 
bezpečnostního opatření, a pokud nebyl 
provozovatel nebo dodavatel systému plně 
a včas informován o zranitelnosti 
informačního systému.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému
nebo k některé jeho části byl trestným 
činem, a to alespoň pokud se nejedná 
o případy menšího významu.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k některé jeho části – čímž se rozumí 
vniknutí do celého informačního systému 
nebo k některé jeho části – byl trestným 
činem, a to alespoň pokud se nejedná 
o případy menšího významu. Jednání 
popsané v prvním odstavci může být 
považováno za trestný čin, pouze pokud 
bylo spácháno překonáním 
bezpečnostního opatření, a pokud nebyl 
provozovatel nebo dodavatel systému plně 
a včas informován o zranitelnosti 
informačního systému.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh zpravodajky č. 20, se dvěma 
úpravami: 1) nenechává na členských státech, aby si jako kritérium trestného činu stanovily 
překonání bezpečnostního opatření, což například umožňuje používat veřejnou a otevřenou 
wifi síť souseda, aniž by to znamenalo trestný čin; 2) přidává termín „pokud nebyl 
provozovatel nebo dodavatel systému plně a včas informován o zranitelnosti informačního 
systému“, což vyplývá z našeho pozměňovacího návrhu o ochraně informátorů.

Pozměňovací návrh 87
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k některé jeho části byl trestným 
činem, a to alespoň pokud se nejedná 
o případy menšího významu.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslný neoprávněný 
přístup – čímž se rozumí vniknutí do 
celého informačního systému nebo 
k některé jeho části – byl trestným činem, 
a to alespoň pokud se nejedná o případy 
menšího významu.

Každý členský stát může rozhodnout, že 
jednání uvedené v odstavci 1 je trestné, 
pouze pokud bylo spácháno překonáním 
bezpečnostního opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné závažné 
narušení nebo přerušení fungování 
informačního systému vložením, 
přenosem, poškozením, vymazáním, 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné závažné 
narušení nebo přerušení fungování 
informačního systému vložením, 
přenosem, poškozením, vymazáním, 
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znehodnocením, pozměněním, potlačením 
nebo znepřístupněním počítačových dat 
bylo trestným činem, je-li spácháno 
neoprávněně, a to alespoň pokud se 
nejedná o případy menšího významu.

znehodnocením, pozměněním, potlačením 
nebo znepřístupněním počítačových dat 
bylo trestným činem, je-li spácháno 
neoprávněně, a to alespoň pokud se jedná
o případy vedené úmyslem spáchat trestný 
čin, které mají závažné důsledky 
a poškozují existenci nebo fungování 
jednoho nebo více informačních systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné závažné 
narušení nebo přerušení fungování 
informačního systému vložením, 
přenosem, poškozením, vymazáním, 
znehodnocením, pozměněním, potlačením 
nebo znepřístupněním počítačových dat 
bylo trestným činem, je-li spácháno 
neoprávněně, a to alespoň pokud se 
nejedná o případy menšího významu.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné závažné 
narušení nebo přerušení fungování 
informačního systému vložením, 
přenosem, poškozením, vymazáním, 
znehodnocením, pozměněním, potlačením 
nebo znepřístupněním počítačových dat 
bylo trestným činem, je-li spácháno 
neoprávněně, a to alespoň pokud se jedná
o případy vedené úmyslem spáchat trestný 
čin, které mají závažné důsledky 
a poškozují existenci nebo fungování 
jednoho nebo více informačních systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření Členské státy přijmou nezbytná opatření 
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k zajištění toho, aby úmyslné sledování, 
prováděné technickými prostředky, 
neveřejných přenosů počítačových dat do, 
z nebo uvnitř informačního systému, 
včetně elektromagnetického záření 
z informačního systému nesoucího taková 
počítačová data, bylo trestným činem, je-li 
spácháno neoprávněně.

k zajištění toho, aby úmyslné sledování, 
prováděné technickými prostředky, 
neveřejných přenosů počítačových dat do, 
z nebo uvnitř informačního systému, 
včetně elektromagnetického záření 
z informačního systému nesoucího taková 
počítačová data, bylo trestným činem, je-li 
spácháno neoprávněně, alespoň nejedná-li 
se o méně závažné případy.

Sledování může být rovněž 
zaznamenávání. Přenos údajů odpovídá 
časovému intervalu mezi odesláním 
vysílacím zařízením a přijetím přijímacím 
zařízením, během něhož jsou údaje 
přenášeny pomocí přenosového vedení 
nebo rádiových vln. K technickým 
prostředkům patří technická zařízení
připevněná k přenosovému vedení 
a zařízení určená ke sběru a záznamu
bezdrátové komunikace, včetně softwarů, 
hesel a kódů.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné sledování, 
prováděné technickými prostředky, 
neveřejných přenosů počítačových dat do, 
z nebo uvnitř informačního systému, 
včetně elektromagnetického záření 
z informačního systému nesoucího taková 
počítačová data, bylo trestným činem, je-li 
spácháno neoprávněně.

Členské státy přijmou v souladu 
s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod a Listiny 
základních práv nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné sledování, 
prováděné technickými prostředky, 
neveřejných přenosů počítačových dat do, 
z nebo uvnitř informačního systému, 
včetně elektromagnetického záření 
z informačního systému nesoucího taková 
počítačová data, bylo trestným činem, je-li 
spácháno neoprávněně, a to alespoň pokud 
se jedná o případy vedené úmyslem 
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spáchat trestný čin, které mají závažné 
důsledky a poškozují existenci nebo 
fungování jednoho nebo více 
informačních systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné sledování, 
prováděné technickými prostředky, 
neveřejných přenosů počítačových dat do, 
z nebo uvnitř informačního systému, 
včetně elektromagnetického záření 
z informačního systému nesoucího taková 
počítačová data, bylo trestným činem, je-li 
spácháno neoprávněně.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby úmyslné sledování, 
prováděné technickými prostředky, 
neveřejných přenosů počítačových dat do, 
z nebo uvnitř informačního systému, 
včetně elektromagnetického záření 
z informačního systému nesoucího taková 
počítačová data, bylo trestným činem, je-li 
spácháno neoprávněně, a to alespoň pokud 
se nejedná o případy menšího významu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby výroba, prodej, 
opatření si k užití, dovoz, držení, 
distribuce nebo jiné formy zpřístupnění 
následujících položek bylo trestným 
činem, je-li spácháno úmyslně 
a neoprávněně pro účely spáchání 
některého z trestných činů uvedených 

vypouští se
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v článcích 3 až 6:
a) nástrojů, včetně počítačového 
programu, který byl navržen nebo 
přizpůsoben prvotně pro účely spáchání 
některého z trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 6;
b) počítačového hesla, přístupového kódu 
nebo obdobných dat, která umožňují 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k jeho části.

Or. en

Odůvodnění

Takzvané „hackerské nástroje“ mají ze své podstaty dvojí využití a jsou nezbytné pro 
testování bezpečnosti. Pokud chceme chránit informátory, musíme legalizovat jejich držení 
a šíření. Hesla a přístupové kódy by neměly být považovány za hackerské nástroje. 
Provozovatel by v případě jejich ztráty měl okamžitě zlepšit svá bezpečnostní opatření 
a změnit hesla, stejně jako člověk, který ztratí klíče.

Pozměňovací návrh 94
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nástrojů, včetně počítačového programu, 
který byl navržen nebo přizpůsoben 
prvotně pro účely spáchání některého 
z trestných činů uvedených v článcích 3 až 
6;

a) nástrojů, včetně počítačového programu, 
který byl navržen nebo přizpůsoben 
prvotně pro účely spáchání některého 
z trestných činů uvedených v článcích 3 až 
6, s výjimkou počítače;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 7 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počítačového hesla, přístupového kódu 
nebo obdobných dat, která umožňují 
přístup k celému informačnímu systému 
nebo k jeho části.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návod, pomoc, účastenství a pokus vypouští se
1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění trestnosti návodu, 
pomoci a účastenství na spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 
7.
2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění trestnosti pokusu 
o spáchání trestných činů uvedených 
v článcích 3 až 6.

Or. en

Odůvodnění

Informátoři mohou být považováni za pachatele trestného činu, pokud bude zveřejnění 
slabých stránek (v případě, že prodejci nebo provozovatelé nereagují) považováno za návod 
či účastenství na spáchání trestného činu. Tento článek by rovněž přesunul kriminalizaci 
daleko dopředu před vlastní spáchání trestného činu. To by bylo obzvlášť nepřiměřené 
vzhledem k opatřením na ochranu, kterou navrhujeme pro méně závažné činy.

Pozměňovací návrh 97
Marie-Christine Vergiat
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění trestnosti návodu, 
pomoci a účastenství na spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 
7.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a
Odpovědnost výrobců

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, že výrobci budou 
trestně odpovědní za výrobu, uvedení na 
trh, prodej, využívání nebo nedostatečnou 
bezpečnost výrobků a systémů, které jsou 
vadné nebo které vykazují bezpečnostní 
nedostatky, jež mohou usnadnit 
počítačové útoky nebo ztrátu údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
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k zajištění toho, aby za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 8 bylo možné 
uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty.

k zajištění toho, aby za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 8 bylo možné 
uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty, 
včetně přiměřených pokut.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 8 bylo možné 
uložit účinné, přiměřené a odrazující
tresty.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 8 bylo možné 
uložit přiměřené tresty.

Or. fr

Odůvodnění

Některé termíny by se měly zrušit, protože odkazují na provádění zákona a nemají z právního 
hlediska smysl.

Pozměňovací návrh 101
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 8 bylo možné 
uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby za trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 bylo možné 
uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty.

Or. en
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Odůvodnění

Logický důsledek vypuštění článků 7 a 8. 

Pozměňovací návrh 102
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky včetně přiměřených 
pokut.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
dva roky.

Or. fr

Odůvodnění

Původní znění si protiřečí, tento rozpor by bylo vhodné odstranit. Připomíná se zásada 
přiměřenosti trestu, který může být určen a vysloven jen v rámci soudního procesu, vůči 
trestnému činu. Musí se vycházet ze stanovení skutkové podstaty činu v rámci soudního 
procesu.
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Pozměňovací návrh 104
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva roky.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně jeden až tři roky odnětí svobody.

Or. en

Odůvodnění

Odchylka od úrovně postihů uvedených v článku 6 a 7 rámcového rozhodnutí 2005/222/SVV 
o útocích proti informačním systémům nebyla zdůvodněna.

Pozměňovací návrh 105
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přitěžující okolnosti vypouští se
1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na trestné 
činy uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly 
tresty odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně pět let, pokud byly 
spáchány v rámci zločinného spolčení, jak 
je vymezeno v rámcovém rozhodnutí 
2008/841/SVV.
2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na trestné 
činy uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly 
tresty odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně pět let, pokud byly 
spáchány pomocí nástroje určeného 
k provedení útoků s dopadem na velké 
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množství informačních systémů nebo 
útoků působících značnou škodu, 
například v podobě narušených 
systémových služeb, finančních nákladů 
nebo ztráty osobních údajů.
3. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na trestné 
činy uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly 
tresty odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně pět let, pokud byly 
spáchány za utajení skutečné totožnosti 
pachatele a způsobily újmu skutečnému 
nositeli totožnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
v rámci zločinného spolčení, jak je 
vymezeno v rámcovém rozhodnutí 
2008/841/SVV.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
pět let, pokud byly spáchány v rámci 
zločinného spolčení, jak je vymezeno 
v rámcovém rozhodnutí 2008/841/SVV.

Or. fr

Odůvodnění

Původní znění si protiřečí, tento rozpor by bylo vhodné odstranit. Připomíná se zásada 
přiměřenosti trestu, který může být určen a vysloven jen v rámci soudního procesu, vůči 
trestnému činu. Musí se vycházet ze stanovení skutkové podstaty činu v rámci soudního 
procesu.

Pozměňovací návrh 107
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
v rámci zločinného spolčení, jak je 
vymezeno v rámcovém rozhodnutí 
2008/841/SVV.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 7 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva až pět let, pokud byly 
spáchány v rámci zločinného spolčení, jak 
je vymezeno v rámcovém rozhodnutí 
2008/841/SVV.

Or. en

Odůvodnění

Odchylka od úrovně postihů uvedených v článku 6 a 7 rámcového rozhodnutí 2005/222/SVV 
o útocích proti informačním systémům nebyla zdůvodněna.

Pozměňovací návrh 108
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
pomocí nástroje určeného k provedení 
útoků s dopadem na velké množství 
informačních systémů nebo útoků 
působících značnou škodu, například 
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů nebo ztráty osobních 
údajů.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
pomocí nástroje určeného k provedení 
útoků s dopadem na velké množství 
informačních systémů nebo útoků 
působících značnou škodu, například 
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů, ztráty citlivých nebo 
osobních údajů, poškození informačních
systémů kritické infrastruktury.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 109
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
pomocí nástroje určeného k provedení 
útoků s dopadem na velké množství 
informačních systémů nebo útoků 
působících značnou škodu, například 
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů nebo ztráty osobních 
údajů.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
pět let, pokud byly spáchány pomocí 
nástroje určeného k provedení útoků 
s dopadem na velké množství informačních 
systémů nebo útoků působících značnou 
škodu, například v podobě narušených 
systémových služeb, finančních nákladů 
nebo ztráty osobních údajů.

Or. fr

Odůvodnění

Původní znění si protiřečí, tento rozpor by bylo vhodné odstranit. Připomíná se zásada 
přiměřenosti trestu, který může být určen a vysloven jen v rámci soudního procesu, vůči 
trestnému činu. Musí se vycházet ze stanovení skutkové podstaty činu v rámci soudního 
procesu.

Pozměňovací návrh 110
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně pět let, pokud byly spáchány 
pomocí nástroje určeného k provedení 
útoků s dopadem na velké množství 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se na trestné činy 
uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly tresty 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně dva až pět let, pokud byly 
spáchány pomocí nástroje určeného 
k provedení útoků s dopadem na velké 
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informačních systémů nebo útoků 
působících značnou škodu, například 
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů nebo ztráty osobních 
údajů.

množství informačních systémů nebo 
útoků působících značnou škodu, například 
v podobě narušených systémových služeb, 
finančních nákladů nebo ztráty osobních 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Odchylka od úrovně postihů uvedených v článku 6 a 7 rámcového rozhodnutí 2005/222/SVV 
o útocích proti informačním systémům nebyla zdůvodněna.

Pozměňovací návrh 111
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na trestné 
činy uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly 
tresty odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně pět let, pokud byly 
spáchány za utajení skutečné totožnosti 
pachatele a způsobily újmu skutečnému 
nositeli totožnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Utajení skutečné totožnosti pachatele a tím způsobená škoda skutečnému nositeli totožnosti 
mají význam nejen v souvislosti s postihem za trestné činy v oblasti působnosti této směrnice. 
Problematika těchto trestných činů a trestných činů s nimi spojených by měla být 
z dlouhodobého hlediska řešena spíše pomocí horizontálního nástroje, který půjde nad rámec 
útoků proti informačním systémům

Pozměňovací návrh 112
Marie-Christine Vergiat
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na trestné 
činy uvedené v článcích 3 až 6 vztahovaly 
tresty odnětí svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně pět let, pokud byly 
spáchány za utajení skutečné totožnosti 
pachatele a způsobily újmu skutečnému 
nositeli totožnosti.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby se postihy 
uvedené v článku 9 nevztahovaly na 
trestné činy uvedené v článcích 3 až 7,
pokud nebyly zjevně spáchány s úmyslem 
spáchat trestný čin, zejména v případě 
testování nebo okamžité ochrany 
informačního systému, nebo pokud je 
provozovatel nebo prodejce systému včas 
plně informován o jeho zranitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy se musí zabývat 
ochranou svých informačních systémů 
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a obsažených údajů. Je nutné poskytnout 
přiměřenou úroveň ochrany před 
rozpoznatelnými hrozbami a slabými 
stránkami, přičemž ochrana musí být 
úměrná pravděpodobné výši škody 
dotčených subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka již zařadila pobídky ke zvýšení bezpečnosti do pozměňovacích návrhů 3 a 4 
(body odůvodnění). Měly by být zahrnuty i do vlastního článku.

Pozměňovací návrh 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy by rovněž měly přijmout 
vhodná opatření, jimiž přimějí právnické 
osoby ve své jurisdikci, aby chránily 
informační systémy před trestnými činy 
uvedenými v článcích 3 až 7. Je nutné 
poskytnout přiměřenou úroveň ochrany 
před rozpoznatelnými hrozbami a slabými 
stránkami, přičemž ochrana musí být 
úměrná pravděpodobné výši škody 
dotčených subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka již zařadila pobídky ke zvýšení bezpečnosti do pozměňovacích návrhů 3 a 4 
(body odůvodnění). Měly by být zahrnuty i do vlastního článku.

Pozměňovací návrh 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Pokud se má za to, že právnická osoba
prokazatelně neposkytla přiměřenou
úroveň ochrany dle odst. 3b a 3c proti 
trestným činům uvedeným v článcích 3 
až 7, a pokud jsou tyto trestné činy 
považovány za spáchané s prokazatelným 
úmyslem spáchat trestný čin, jsou tyto 
trestné činy při uplatňování trestních 
sankcí považovány za spáchané za 
polehčujících okolností.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka již zařadila pobídky ke zvýšení bezpečnosti do pozměňovacích návrhů 3 a 4 
(body odůvodnění). Měly by být zahrnuty i do vlastního článku. Odstavec 3d zavádí 
polehčující okolnosti pro útočníky, kteří pouze museli překonat nepřiměřeně slabá 
bezpečnostní opatření.

Pozměňovací návrh 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
uplatnit vůči právnické osobě, která
prokazatelně neposkytla přiměřenou
úroveň ochrany a způsobila tím značné 
škody, přísný trest a bylo ji možné trestně 
stíhat za nedbalost.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka již zařadila pobídky ke zvýšení bezpečnosti do pozměňovacích návrhů 3 a 4 
(body odůvodnění). Měly by být zahrnuty i do vlastního článku. Odstavec 3e zavádí trestnou 
odpovědnost (nedbalost) v případě prokazatelného neposkytnutí přiměřené úrovně ochrany, 
pokud útok způsobil značné škody.
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Pozměňovací návrh 118
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Polehčující okolnosti

1. Členské státy zajistí, aby se postihy 
uvedené v článku 9 nevztahovaly na 
trestné činy uvedené v článcích 3 – 7, 
pokud nebyly zjevně spáchány s úmyslem 
spáchat trestný čin, zejména v případě 
testování nebo okamžité ochrany 
informačního systému.
2. Členské státy považují ochranu svých 
informačních systémů a obsažených 
údajů za součást své povinné péče. Proti 
rozpoznatelným hrozbám je třeba 
poskytnout přiměřenou úroveň ochrany.
3. Členské státy přijmou nutná opatření,
jimiž přimějí osoby odpovědné za správu 
a zpracování údajů ve své jurisdikci, aby 
chránily údaje před trestnými činy 
uvedenými v článcích 3 až 6 a aby zavedly 
vhodná technická a organizační opatření 
pro zajištění úrovně ochrany přiměřené 
k rizikům, která představuje zpracovávání 
a povaha osobních údajů, jež je nutné 
chránit, s ohledem na současný stav 
technologií a nákladům na zavedení 
těchto opatření.
4. Pokud se má za to, že osoba odpovědná 
za správu a zpracování údajů 
prokazatelně neposkytla přiměřenou
úroveň ochrany proti trestným činům 
uvedeným v článcích 3 až 6, jsou tyto 
trestné činy při uplatňování trestních 
sankcí považovány za spáchané za 
polehčujících okolností.
5. Pokud osoba odpovědná za správu 
a zpracování údajů prokazatelně 
neposkytla přiměřenou úroveň ochrany 
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a způsobila tím újmu, zajistí členské státy, 
aby bylo možné ji stíhat.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění možnosti postihnout právnickou 
osobu odpovědnou podle čl. 11 odst. 1 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími
sankcemi, které zahrnují pokuty trestní 
nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné 
sankce, například:

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění možnosti postihnout právnickou 
osobu odpovědnou podle čl. 11 odst. 1 
přiměřenými sankcemi, které zahrnují 
pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou 
zahrnovat i jiné sankce, například:

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 9.

Pozměňovací návrh 120
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zbavení oprávnění pobírat veřejné 
výhody nebo podpory;

a) dočasné nebo trvalé zbavení oprávnění 
pobírat veřejné výhody nebo podpory;

Or. ro

Pozměňovací návrh 121
Marie-Christine Vergiat
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění možnosti postihnout právnickou 
osobu odpovědnou podle čl. 11 odst. 2 
účinnými, přiměřenými a odrazujícími
sankcemi nebo opatřeními.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění možnosti postihnout právnickou 
osobu odpovědnou podle čl. 11 odst. 2 
přiměřenými sankcemi nebo opatřeními.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 9.

Pozměňovací návrh 122
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich státním příslušníkem nebo 
osobou, která má místo obvyklého pobytu 
na území dotčeného členského státu nebo

b) jejich státním příslušníkem nebo 

Or. de

Odůvodnění

Rozšířit soudní příslušnost na státní příslušníky cizích států, kteří mají jen místo obvyklého 
pobytu v jiném členském státě, je přehnané opatření, které je nutné odmítnout.

Pozměňovací návrh 123
Ioan Enciu

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

1. Za účelem výměny informací týkajících 
se trestných činů uvedených v článcích 3 
až 8 a v souladu s pravidly ochrany údajů 
členské státy využívají stávající síť 
operativních kontaktních míst 
s nepřetržitým provozem. Členské státy 
rovněž zavedou postupy, které jim umožní 
odpovídat na naléhavé dotazy nejpozději 
do osmi hodin. V takové odpovědi se uvede 
alespoň zda a v jaké formě se odpoví na 
žádost o pomoc a kdy.

1. Za účelem výměny informací týkajících 
se trestných činů uvedených v článcích 3 
až 8 a v souladu s pravidly ochrany údajů 
se členské státy ubezpečí, že mají 
k dispozici funkční kontaktní místo 
a využívají síť operativních kontaktních 
míst s nepřetržitým provozem. Členské 
státy rovněž zavedou postupy, které jim 
umožní odpovídat na naléhavé dotazy 
nejpozději do osmi hodin. Odpověď musí 
být účinná a musí podle potřeby spočívat 
v usnadnění a přímém provádění kroků, 
jako je poskytnutí technických rad, včetně 
obnovení funkčnosti informačních 
systémů, uchování údajů v souladu se 
zásadami ochrany osobních údajů, 
shromažďování důkazů, poskytování 
právních informací a lokalizace 
a identifikace podezřelých osob. Kontaktní 
místa určí, v jaké formě a v jakém termínu 
bude žádost o pomoc vyřízena. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 124
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem výměny informací týkajících 
se trestných činů uvedených v článcích 3 
až 8 a v souladu s pravidly ochrany údajů 
členské státy využívají stávající síť 
operativních kontaktních míst 
s nepřetržitým provozem. Členské státy 
rovněž zavedou postupy, které jim umožní 
odpovídat na naléhavé dotazy nejpozději 
do osmi hodin. V takové odpovědi se 
uvede alespoň zda a v jaké formě se odpoví 
na žádost o pomoc a kdy.

1. Za účelem výměny informací týkajících 
se trestných činů uvedených v článcích 3 
až 8 a v souladu s pravidly ochrany údajů 
členské státy využívají vnitrostátní 
funkční kontaktní místa a stávající síť 
operativních kontaktních míst 
s nepřetržitým provozem. Členské státy 
rovněž zavedou postupy, které jim umožní 
odpovídat na naléhavé dotazy nejpozději 
do osmi hodin. V takové odpovědi se 
uvede alespoň zda a v jaké formě se odpoví 
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na žádost o pomoc a kdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uvědomí Komisi 
o kontaktních místech, která jmenovaly pro 
účely výměny informací o trestných činech 
uvedených v článcích 3 až 8. Komise tyto 
informace předá ostatním členským státům.

2. Členské státy uvědomí Komisi, Europol, 
Eurojust a Evropskou agenturu pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA)
o kontaktních místech, která jmenovaly pro 
účely výměny informací o trestných činech 
uvedených v článcích 3 až 8. Komise tyto 
informace předá ostatním členským státům.

Or. ro

Pozměňovací návrh 126
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby existoval 
systém pro záznam, produkci 
a poskytování statistických údajů 
o trestných činech uvedených v článcích 3 
až 8.

1. Členské státy zajistí funkčnost 
vnitrostátních kontaktních míst a zavedení 
systému pro záznam, produkci 
a poskytování statistických údajů 
o trestných činech uvedených v článcích 3 
až 8; vnitrostátní kontaktní místa vyřizují 
žádosti o pomoc a napomáhají uplatnění 
následujících opatření: poskytnutí 
technických rad a právních informací 
a provedení programů prevence a boje 
proti počítačové trestné činnosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Vzdělávání

1. Členské státy podporují vzdělávání 
občanů a podílejí se na jeho financování, 
aby si občané byli vědomi útoků 
narušujících svobodný a bezpečný 
počítačový prostor a mohli se před nimi 
chránit.
2. Členské státy zahrnou do svého 
školního vzdělávání výuku týkající se 
počítačových nástrojů, nebezpečí s nimi 
spojených a způsobů, jak se před nimi 
chránit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b
Shoda úrovní bezpečnosti

1. Členské státy definují ve svých právních 
předpisech pro všechny počítačové 
nástroje kritéria shody, která se týkají 
minimálních úrovní bezpečnosti.
2. Komise předloží nejpozději do dvou let 
po přijetí této směrnice návrh směrnice 
definující minimální kritéria bezpečnosti 
všech počítačových nástrojů uvedených 
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na vnitřní trh.

Or. fr


