
 

 

V Praze dne 5. prosince 2017 
 

 
Pozice ICT UNIE k materiálu  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ENISA, the "EU Cybersecurity 
Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and 

Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'') 
 

část ENISA 

ICT Unie navrhuje rozšířit status ENISA dle Option 2 – Reformed ENISA, v materiálu popsaný takto: 
Option 2 - 'Reformed ENISA'. This option would build on the current mandate of ENISA with a view 
of adopting selective changes which take the evolution of the cybersecurity landscape into account. 
The Agency would gain a permanent mandate, based on the following key building blocks: support to 
EU policy development and implementation; capacity building; knowledge and information; market 
related tasks; research and innovation; and operational cooperation and crisis management. 

Tato pozice odpovídá doporučení EK (viz část v textu pod Options). 

část Certification Framework 

ICT Unie podporuje variantu Option 3 - An EU general ICT security certification framework. This 
option implies the establishment of a European ICT Security Certification Framework (including an 
Expert Group made up of national authorities) by building on existing ICT security certification 
schemes, as much as possible. In essence, the framework would enable the establishment of EU 
certification schemes that will be accepted across Member States. 

Shrnutí a odůvodnění pozice: 

 Business obecně preferuje jedno společné schéma pro security certifikace pro celou EU, kde 
certifikace z jednoho státu je uznávána i v ostatních státech EU 

 Budoucí certifikační schéma by mělo vycházet z mezinárodních standardů, ale musí být 
poměrně flexibilní a umožňovat zrychlený cyklus inovací (což dosavadní certifikace dle 
Common Criteria neumožňují – vysvětleno níže) 

 Budoucí certifikační schéma by mělo být dostatečně široké, aby mohlo zahrnout i 
spotřebitelský segment (větší variabilitu výrobců) a cloudové služby. To zmiňovaný SOG-IS 
www.sogis.org neumožňuje – to je dohoda 13 států + Norska, že pro účely IS ve státní správě 
se dohodnou na stejných Protection profiles. ČR není součástí SOG-IS. Náš názor je, že 
SOG-IS jak je nyní koncipován, nesplňuje svojí šíří a flexibilitou očekávání, která od 
budoucího rámce certifikací máme. (staví jen na společných profilech dle Common Criteria a 
jeho cílem není certifikace mimo oblast veřejné správy). 

 Navrhujeme vytvořit nové a širší společné certifikační schéma, které by bylo risk-based, 
outcome-focused, a stavělo na zavedených mezinárodních standardech (ISO/IEC). 

  

Tato pozice odpovídá doporučení EK a její preferenci varianty 3 (viz text „The preferred option is 
a combination of Option 2 for ENISA and Option 3 for certification.“). 


