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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a 
zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu
(KOM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0787),

– so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0053/2007),

– so zreteľom na závery Rady z 1.-2. decembra 2005 o zásadách európskeho programu 
kritickej infraštruktúry,

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 
v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

2) Dňa 17. novembra 2005 Komisia prijala 
Zelenú knihu o Európskom programe 

2) Dňa 17. novembra 2005 Komisia prijala 
Zelenú knihu o Európskom programe 
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na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry, v 
ktorej predstavila možné scenáre 
uskutočnenia programu a Varovnej 
informačnej siete kritickej infraštruktúry 
(CIWIN). Odpovede, ktoré získala v 
súvislosti so zelenou knihou, jasne 
poukázali na nevyhnutnosť vytvorenia
rámca Spoločenstva týkajúceho sa ochrany 
kritickej infraštruktúry. Uznala sa potreba 
zvýšenia schopnosti ochrany kritickej 
infraštruktúry v Európe a zníženia 
zraniteľnosti týchto infraštruktúr. Zdôraznil 
sa význam princípu subsidiarity a dialógu 
so zainteresovanými stranami.

na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry, v 
ktorej predstavila možné scenáre 
uskutočnenia programu a Varovnej 
informačnej siete kritickej infraštruktúry 
(CIWIN). Odpovede, ktoré získala v 
súvislosti so zelenou knihou, zdôraznili 
možnú pridanú hodnotu  rámca 
Spoločenstva týkajúceho sa ochrany 
kritickej infraštruktúry. Uznala sa potreba 
zvýšenia schopnosti ochrany kritickej 
infraštruktúry v Európe a zníženia 
zraniteľnosti týchto infraštruktúr. Zdôraznil 
sa význam kľúčových princípov 
proporcionality a komplementarity, ako aj 
dialógu so zainteresovanými stranami.

Odôvodnenie

Viac zodpovedá realite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

3) V decembri 2005 Rada pre 
spravodlivosť a vnútorné záležitosti 
požiadala Komisiu, aby predložila návrh 
Európskeho programu na ochranu 
najdôležitejšej infraštruktúry (EPCIP) a 
rozhodla, že by mal byť založený na 
prístupe, ktorý by pokrýval nebezpečenstvá 
každého druhu a ktorý by prednostne čelil 
hrozbám plynúcim z terorizmu. Tento 
prístup by v procese ochrany kritickej 
infraštruktúry zohľadňoval človekom 
spôsobené a technologické hrozby a 
prírodné katastrofy, ale prioritou by bola 
hrozba terorizmu. Ak sa v sektore kritickej 
infraštruktúry považuje úroveň 
ochranných opatrení za adekvátnu vo 
vzťahu k obzvlášť vážnej hrozbe, 
zainteresované strany by sa mali sústrediť 
na iné hrozby, voči ktorým sú stále 
zraniteľné.

3) V decembri 2005 Rada pre 
spravodlivosť a vnútorné záležitosti 
požiadala Komisiu, aby predložila návrh 
Európskeho programu na ochranu 
najdôležitejšej infraštruktúry (EPCIP) a 
rozhodla, že by mal byť založený na 
prístupe, ktorý by pokrýval nebezpečenstvá 
každého druhu a ktorý by prednostne čelil 
hrozbám plynúcim z terorizmu. Tento 
prístup by v procese ochrany kritickej 
infraštruktúry zohľadňoval človekom 
spôsobené a technologické hrozby a 
prírodné katastrofy, ale prioritou by bola 
hrozba terorizmu.

Odôvodnenie

Nadbytočné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4

4) Primárnu zodpovednosť za ochranu 
kritických infraštruktúr v súčasnosti nesú 
členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia 
kritických infraštruktúr. Toto by sa nemalo 
zmeniť.

Primárnu a konečnú zodpovednosť za
ochranu kritických infraštruktúr nesú 
členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia 
kritických infraštruktúr. Vzhľadom na to, 
že národné útvary vedia najlepšie, čo sa 
deje v ich krajinách, by sa mal využiť v 
otázke európskej kritickej infraštruktúry 
(EKI) využiť prístup zdola nahor.

Odôvodnenie

Musí byť jasné, že primárnu a konečnú zodpovednosť nesú členské štáty. Prístup Spoločenstva 
by nemal zdvojovať prácu členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5

5) V Spoločenstve existuje určitý počet 
kritických infraštruktúr, ktorých narušenie 
alebo zničenie by ovplyvnilo dva alebo 
viaceré členské štáty alebo iný členský štát
ako je štát, v ktorom sa nachádza kritická 
infraštruktúra. Toto môže zahŕňať 
cezhraničné medzisektorové účinky 
vyplývajúce zo závislostí medzi vzájomne 
prepojenými infraštruktúrami. Uvedené 
európske kritické infraštruktúry by sa mali 
identifikovať a označiť podľa spoločného 
postupu. Potreba zvýšenia ochrany 
takýchto kritických infraštruktúr by sa 
mala hodnotiť na základe spoločného 
rámca. Bilaterálne schémy spolupráce 
medzi členskými štátmi v oblasti ochrany 
kritickej infraštruktúry predstavujú 
osvedčený a účinný prostriedok na ochranu 
cezhraničnej kritickej infraštruktúry. 
EPCIP by mal z takejto spolupráce 
vychádzať.

5) V Spoločenstve existuje určitý počet 
kritických infraštruktúr, ktorých narušenie 
alebo zničenie by ovplyvnilo tri alebo 
viaceré členské štáty alebo najmenej dva 
iné členské štáty ako je štát, v ktorom sa 
nachádza kritická infraštruktúra. Toto 
môže zahŕňať cezhraničné medzisektorové 
účinky vyplývajúce zo závislostí medzi 
vzájomne prepojenými infraštruktúrami. 
Uvedené európske kritické infraštruktúry 
by sa mali identifikovať a označiť podľa 
spoločného postupu. Potreba zvýšenia 
ochrany takýchto európskych kritických 
infraštruktúr by sa mala hodnotiť 
na základe spoločného rámca. Bilaterálne 
schémy spolupráce medzi členskými štátmi 
v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry 
predstavujú osvedčený a účinný 
prostriedok na ochranu cezhraničnej 
kritickej infraštruktúry. EPCIP by mal z 
takejto spolupráce vychádzať.

Odôvodnenie

Európsky prístup je na mieste, ak by narušenie ovplyvnilo aspoň tri členské štáty alebo aspoň 
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dva iné členské štáty ako štát, v ktorom sa nachádza kritická infraštruktúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6

6) Keďže existujú rôzne sektory s 
osobitnými skúsenosťami, odbornými 
znalosťami a požiadavkami v súvislosti s 
ochranou kritickej infraštruktúry, mal by sa 
vytvoriť a implementovať prístup k 
ochrane kritickej infraštruktúry na úrovni 
Spoločenstva, ktorý by zohľadňoval 
špecifiká sektorov a existujúce sektorovo 
špecifické opatrenia, vrátane tých, ktoré už 
existujú na úrovni EÚ, na národnej a 
regionálnej úrovni a v prípade potreby 
vrátane cezhraničných dohôd o vzájomnej 
pomoci medzi 
vlastníkmi/prevádzkovateľmi už 
existujúcej kritickej infraštruktúry. 
Vzhľadom na veľmi dôležitú úlohu 
súkromného sektora pri kontrole a riadení 
rizika, plánovaní kontinuity činností a 
obnove po katastrofách, bude musieť
prístup Spoločenstva podporovať plné 
zapojenie súkromného sektora. 
Vypracovanie spoločného zoznamu 
sektorov kritickej infraštruktúry je 
nevyhnutné na to, aby sa uľahčilo 
presadenie sektorovo špecifického prístupu 
k ochrane kritickej infraštruktúry.

6) Keďže existujú rôzne sektory s 
osobitnými skúsenosťami, odbornými 
znalosťami a požiadavkami v súvislosti s 
ochranou kritickej infraštruktúry, mal by sa 
vytvoriť a implementovať prístup k 
ochrane kritickej infraštruktúry na úrovni 
Spoločenstva, ktorý by zohľadňoval 
špecifiká sektorov a existujúce sektorovo 
špecifické opatrenia, vrátane tých, ktoré už 
existujú na úrovni EÚ, na národnej a 
regionálnej úrovni a v prípade potreby 
vrátane cezhraničných dohôd o vzájomnej 
pomoci medzi 
vlastníkmi/prevádzkovateľmi už 
existujúcej kritickej infraštruktúry. 
Vzhľadom na veľmi dôležitú úlohu 
súkromného sektora pri kontrole a riadení 
rizika, plánovaní kontinuity činností a 
obnove po katastrofách, by prístup 
Spoločenstva mal zabezpečiť plné 
zapojenie súkromného sektora. 
Vypracovanie spoločného zoznamu 
sektorov kritickej infraštruktúry je 
nevyhnutné na to, aby sa uľahčilo 
presadenie sektorovo špecifického prístupu 
k ochrane európskej kritickej 
infraštruktúry.

Odôvodnenie

Keďže väčšinu kritickej infraštruktúry vlastní a prevádzkuje súkromné sektor, prístup EÚ by 
mal v plnej miere zapojiť súkromný sektor a mal by vychádzať s existujúcich ochranných 
opatrení založených na sektoroch a zohľadňujúcich ich charakteristiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7

7) Každý vlastník/prevádzkovateľ 
európskej kritickej infraštruktúry by mal 
vypracovať bezpečnostný plán, v ktorom 
by identifikoval kritické infraštruktúry a 

7) Každý vlastník/prevádzkovateľ 
európskej kritickej infraštruktúry by mal 
vypracovať bezpečnostný plán, v ktorom 
by identifikoval kritické infraštruktúry a 



PR\666450SK.doc 9/20 PE 384.638v02-00

SK

uviedol príslušné bezpečnostné riešenia na 
ich ochranu. V bezpečnostnom pláne by sa 
mali brať do úvahy hodnotenia 
zraniteľnosti, hrozieb a rizík, ako aj iné 
relevantné informácie poskytnuté orgánmi 
členských štátov.

uviedol príslušné bezpečnostné riešenia na 
ich ochranu. V bezpečnostnom pláne by sa 
mali brať do úvahy hodnotenia 
zraniteľnosti, hrozieb a rizík, ako aj iné 
relevantné informácie poskytnuté orgánmi 
členských štátov. Dodržiavanie 
existujúcich ochranných opatrení pre 
každý sektor by mohlo uspokojiť 
požiadavku zriadiť a aktualizovať 
bezpečnostný plán.

Odôvodnenie

Prístup Spoločenstva by mal vychádzať s  existujúcich sektorových ochranných opatrení a mal 
by zohľadniť charakteristiky sektorov. Rozporom alebo zdvojeniam by sa malo za každých 
okolností vyhýbať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 8

8) Každý vlastník/prevádzkovateľ 
európskej kritickej infraštruktúry by mal 
menovať styčného úradníka pre 
bezpečnosť, aby sa tak uľahčila spolupráca 
a komunikácia s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu 
kritickej infraštruktúry.

8) Každý vlastník/prevádzkovateľ 
európskej kritickej infraštruktúry by mal 
menovať styčného úradníka pre 
bezpečnosť, aby sa tak uľahčila spolupráca 
a komunikácia s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu 
kritickej infraštruktúry. Dodržiavanie 
existujúcich sektorových ochranných 
opatrení by mohlo uspokojiť požiadavku 
vymenovať styčného úradníka pre 
bezpečnosť.

Odôvodnenie

Prístup Spoločenstva by mal vychádzať s existujúcich sektorových ochranných opatrení a mal 
by zohľadniť charakteristiky sektorov. Rozporom alebo zdvojeniam by sa malo za každých 
okolností vyhýbať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 11

11) Len spoločný rámec môže tvoriť
nevyhnutný základ koherentnej 
implementácie opatrení na ochranu 
európskej kritickej infraštruktúry a jasne 
definovať príslušné povinnosti všetkých 

11) Vymedzením príslušných 
zodpovedností všetkých  relevantných 
zainteresovaných strán môže spoločný 
rámec vytvoriť nevyhnutný základ 
koherentnej implementácie opatrení na 
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relevantných zainteresovaných strán. 
Vlastníci/prevádzkovatelia európskej 
kritickej infraštruktúry by mali mať prístup 
k osvedčeným postupom a metódam 
ochrany kritickej infraštruktúry.

ochranu európskej kritickej infraštruktúry a 
jasne definovať príslušné povinnosti 
všetkých relevantných zainteresovaných 
strán. Vlastníci/prevádzkovatelia európskej 
kritickej infraštruktúry by mali mať prístup 
k osvedčeným postupom a metódam 
ochrany kritickej infraštruktúry.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie odôvodnenia je príliš prísne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 12

12) Účinná ochrana kritickej infraštruktúry 
vyžaduje komunikáciu, koordináciu 
a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni aj na 
úrovni Spoločenstva. Toto sa dá najlepšie 
dosiahnuť formou ustanovenia kontaktných 
miest CIP v každom členskom štáte, ktoré 
by mali koordinovať záležitosti CIP na 
internej úrovni, ako aj s inými členskými 
štátmi a Komisiou.

12) Účinná ochrana európskej kritickej 
infraštruktúry vyžaduje komunikáciu, 
koordináciu a spoluprácu na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Spoločenstva. Toto sa 
dá najlepšie dosiahnuť formou ustanovenia 
kontaktných miest ECIP v každom 
členskom štáte, ktoré by mali koordinovať 
záležitosti CIP na internej úrovni, ako aj 
s inými členskými štátmi a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 13

13) S cieľom rozvinúť činnosti ochrany 
kritickej infraštruktúry v oblastiach, ktoré 
si vyžadujú stupeň dôvernosti, je vhodné
zabezpečiť koherentnú a bezpečnú výmenu 
informácií v rámci tejto smernice. Niektoré 
informácie o ochrane kritickej 
infraštruktúry sú takej povahy, že ich 
zverejnenie by ohrozilo ochranu verejného 
záujmu pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť. 
Určité informácie o kritických 
infraštruktúrach, ktoré by mohli byť 
zneužité na naplánovanie alebo vykonanie 
takej činnosti, ktorá by mala neprijateľné 
dôsledky pre kritickú infraštruktúru, by sa 
teda mali utajiť a prístup k nim by sa mal 
udeliť len na základe potreby vedomosti 
o nich, a to na úrovni Spoločenstva aj na 

13) S cieľom rozvinúť činnosti ochrany 
európskej kritickej infraštruktúry v 
oblastiach, ktoré si vyžadujú stupeň 
dôvernosti, je vhodné zabezpečiť 
koherentnú a bezpečnú výmenu informácií 
v rámci tejto smernice. Niektoré 
informácie o ochrane európskej kritickej 
infraštruktúry sú takej povahy, že ich 
zverejnenie by ohrozilo ochranu verejného 
záujmu pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť. 
Určité informácie o kritických 
infraštruktúrach, ktoré by mohli byť 
zneužité na naplánovanie alebo vykonanie 
takej činnosti, ktorá by mala neprijateľné 
dôsledky pre kritickú infraštruktúru, by sa 
teda mali utajiť a prístup k nim by sa mal 
udeliť len na základe potreby vedomosti 
o nich, a to na úrovni Spoločenstva aj na 
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úrovni členských štátov. úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 14

14) Výmena informácií o kritickej 
infraštruktúre by sa mala uskutočňovať v 
atmosfére dôvery a istoty. Výmena 
informácií si vyžaduje vzťah dôvery, aby 
tak dotknuté spoločnosti a organizácie 
vedeli, že ich citlivé údaje sú dostatočne 
chránené. S cieľom podporiť uvedenú 
výmenu informácií by sa malo podnikom 
vysvetliť, že výhody poskytnutia 
informácií súvisiacich s kritickou 
infraštruktúrou prevažujú nad nákladmi, 
ktoré tým priemyslu a spoločnosti 
všeobecne vznikajú. Výmena informácií o 
ochrane kritickej infraštruktúry by sa 
preto mala podporiť.

14) Výmena informácií o európskej 
kritickej infraštruktúre by sa mala 
uskutočňovať v atmosfére dôvery a istoty. 
Výmena informácií si vyžaduje vzťah 
dôvery, aby tak dotknuté spoločnosti a 
organizácie vedeli, že ich citlivé údaje sú 
dostatočne chránené.

Odôvodnenie

Neprimerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 15

15) Táto smernica dopĺňa existujúce 
sektorovo špecifické opatrenia na úrovni 
Spoločenstva a v členských štátoch. 
Existujúce mechanizmy Spoločenstva by 
sa mali naďalej používať a mali by 
napomôcť celkovej implementácii tejto 
smernice.

15) Táto smernica dopĺňa existujúce 
sektorovo špecifické opatrenia na úrovni 
Spoločenstva a v členských štátoch. 
Existujúce mechanizmy Spoločenstva by 
sa mali naďalej používať a mali by 
napomôcť celkovej implementácii tejto 
smernice. Zdvojovaniu jednotlivých 
predpisov alebo ustanovení alebo 
rozporom medzi nimi by sa malo za každú 
cenu zabrániť.

Odôvodnenie

Administratívne zaťaženie by malo byť čo najmenšie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 17

17) Keďže ciele tejto smernice, a to 
vytvorenie postupu identifikácie a 
označovania európskych kritických 
infraštruktúr a zavedenie spoločného 
prístupu k zhodnoteniu potrieb zvýšenia 
ochrany takýchto infraštruktúr, nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť sami a 
z dôvodov rozsahu tejto činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade s princípom subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

17) Keďže ciele tejto smernice, a to 
vytvorenie postupu identifikácie a 
označovania európskych kritických 
infraštruktúr a zavedenie spoločného 
prístupu k zhodnoteniu potrieb zvýšenia 
ochrany takýchto infraštruktúr, nemôžu 
členské štáty vo všetkých prípadoch
uspokojivo dosiahnuť sami a z dôvodov 
rozsahu tejto činnosti ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade s princípom subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie odôvodnenia je príliš prísne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 2 písmeno b)

b) „európska kritická infraštruktúra” –
kritické infraštruktúry, ktorých narušenie 
alebo zničenie by významne ovplyvnilo 
dva alebo viaceré členské štáty alebo jeden 
členský štát v prípade, že sa kritická 
infraštruktúra nachádza v inom členskom 
štáte. Toto zahŕňa účinky vyplývajúce zo 
závislostí medzi sektormi na iné typy 
infraštruktúry,

b) „európska kritická infraštruktúra” –
kritické infraštruktúry, ktorých narušenie 
alebo zničenie by významne ovplyvnilo tri
alebo viaceré členské štáty alebo najmenej 
dva členské štáty v prípade, že sa kritická 
infraštruktúra nachádza v inom členskom 
štáte. Toto zahŕňa účinky vyplývajúce zo 
závislostí medzi sektormi na iné typy 
infraštruktúry,

Odôvodnenie

Európsky prístup je na mieste, ak by narušenie ovplyvnilo aspoň tri členské štáty alebo aspoň 
dva iné členské štáty ako štát, v ktorom sa nachádza kritická infraštruktúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 odsek 1
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1. Prierezové a sektorovo špecifické 
kritériá, ktoré sa majú použiť na 
identifikáciu európskych kritických 
infraštruktúr sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 3. Môžu sa 
zmeniť a doplniť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 3.

1. Prierezové a sektorovo špecifické 
kritériá, ktoré sa majú použiť na 
identifikáciu európskych kritických 
infraštruktúr sa zakladajú na platných 
kritériách ochrany a prijmú sa v súlade s 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3. 
Môžu sa zmeniť a doplniť v súlade s 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.

Pri vypracúvaní prierezových kritérií, ktoré 
sa horizontálne uplatňujú na všetky sektory 
kritickej infraštruktúry, sa zohľadní 
závažnosť účinku narušenia alebo zničenia 
určitej infraštruktúry. Budú prijaté 
najneskôr do [jedného roka 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Pri vypracúvaní prierezových kritérií, ktoré 
sa horizontálne uplatňujú na všetky sektory 
európskej kritickej infraštruktúry, sa 
zohľadní závažnosť účinku narušenia alebo 
zničenia určitej infraštruktúry. Budú prijaté 
najneskôr do [jedného roka 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Sektorovo špecifické kritériá sa vypracujú 
pre prioritné sektory, pričom sa zoberú
do úvahy charakteristiky jednotlivých 
sektorov kritickej infraštruktúry a ak to je 
vhodné, zapoja sa relevantné 
zainteresované strany. Prijmú sa pre každý 
prioritný sektor najneskôr do jedného roka 
po označení sektora za prioritný.

Sektorovo špecifické kritériá sa vypracujú 
pre prioritné sektory a vychádzajú z 
existujúcich ochranných opatrení pre 
každý sektor berúc do úvahy 
charakteristiky jednotlivých sektorov 
kritickej infraštruktúry a zapoja sa 
relevantné zainteresované strany, keďže 
sektory majú špecifické skúsenosti, 
odborné znalosti a potreby týkajúce sa 
ochrany ich kritickej infraštruktúry. 
Prijmú sa pre každý prioritný sektor 
najneskôr do jedného roka po označení 
sektora za prioritný.
Existujúce mechanizmy Spoločenstva by 
sa mali naďalej používať. Zdvojovaniu 
jednotlivých predpisov alebo ustanovení 
alebo rozporom medzi nimi treba za každú 
cenu zabrániť.

Odôvodnenie

Prístup Spoločenstva by mal vychádzať s  existujúcich sektorových ochranných opatrení a mal 
by zohľadniť charakteristiky sektorov. Rozporom alebo zdvojeniam by sa malo za každých 
okolností vyhýbať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 odsek 2 pododsek 1

2. Prioritné sektory, ktoré sa majú použiť 
na účely vypracovania kritérií 
ustanovených v odseku 1, každoročne 
určuje Komisia spomedzi tých, ktoré sú 

2. Prioritné sektory, ktoré sa majú použiť 
na účely vypracovania kritérií 
ustanovených v odseku 1, sa každoročne 
určujú v súlade s postupom uvedeným v 
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uvedené v prílohe 1. článku 11 ods. 3 spomedzi tých, ktoré sú 
uvedené v prílohe I.

Odôvodnenie

Ďalšie zabezpečenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 odsek 3

3. Každý členský štát identifikuje kritické 
infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú na jeho 
území, ako aj kritické infraštruktúry mimo 
jeho územia, ktoré ho môžu ovplyvniť, 
ktoré spĺňajú kritériá prijaté podľa odsekov 
1 a 2.

3. Každý členský štát identifikuje možné 
európske kritické infraštruktúry, ktoré sa 
nachádzajú na jeho území, ako aj možné 
európske kritické infraštruktúry mimo jeho 
územia, ktoré ho môžu ovplyvniť, ktoré 
spĺňajú kritériá prijaté podľa odsekov 1 a 2.

Každý členský štát oznámi Komisii takto 
identifikované kritické infraštruktúry 
najneskôr jeden rok po prijatí príslušných 
kritérií a potom priebežne.

Každý členský štát oznámi Komisii takto 
identifikované možné európske kritické 
infraštruktúry najneskôr jeden rok po 
prijatí príslušných kritérií a potom 
priebežne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4 odsek 2 pododsek 1

2. Zoznam kritických infraštruktúr 
označených ako európska kritická 
infraštruktúra sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.

2. Zoznam kritických infraštruktúr 
označených ako európska kritická 
infraštruktúra prijmú členské štáty.

Odôvodnenie

Primárnu a konečnú zodpovednosť majú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 5 odsek 1

1. Každý členský štát uloží 
vlastníkom/prevádzkovateľom všetkých 
európskych kritických infraštruktúr na 
svojom území povinnosť vypracovať a 
aktualizovať bezpečnostný plán a 
revidovať ho prinajmenšom každé dva 
roky.

1. Každý členský štát uloží 
vlastníkom/prevádzkovateľom všetkých 
európskych kritických infraštruktúr na 
svojom území povinnosť vypracovať a 
aktualizovať bezpečnostný plán a 
revidovať ho prinajmenšom každé dva 
roky. V súlade s postupom uvedeným 
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v článku 11 ods. 3 sa prijme zoznam 
existujúcich ochranných opatrení 
v jednotlivých sektoroch uvedených 
v prílohe I. Dodržiavanie jedného alebo 
viacerých uvedených opatrení spĺňa 
požiadavku na vytvorenie a aktualizáciu 
bezpečnostného plánu.

Odôvodnenie

Rozporom alebo zdvojeniam existujúcich opatrení by sa malo za každých okolností vyhýbať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 5 odsek 2 pododsek 2

Komisia môže v súlade s postupom podľa 
článku 11 ods. 2 rozhodnúť, že 
dodržiavanie opatrení uplatniteľných na 
špecifické sektory uvedené v prílohe 1 
spĺňa požiadavku na vytvorenie a 
aktualizáciu bezpečnostného plánu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rozporom alebo zdvojeniam existujúcich opatrení by sa malo za každých okolností vyhýbať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 5 odsek 3

3. Vlastník/prevádzkovateľ európskej 
kritickej infraštruktúry predloží 
bezpečnostný plán príslušnému orgánu 
členského štátu v priebehu jedného roka 
po označení kritickej infraštruktúry za 
kritickú európsku infraštruktúru.

3. Vlastník/prevádzkovateľ európskej 
kritickej infraštruktúry predloží 
bezpečnostný plán príslušnému 
kontaktnému miestu CIP v priebehu 
jedného roka po označení kritickej 
infraštruktúry za kritickú európsku 
infraštruktúru.

Ak sa na základe odseku 2 prijmú 
sektorovo špecifické požiadavky týkajúce 
sa bezpečnostného plánu, predloží sa tento 
bezpečnostný plán príslušnému orgánu 
členského štátu v priebehu jedného roka 
po prijatí sektorovo špecifických 
požiadaviek.

Ak sa na základe odseku 2 prijmú 
sektorovo špecifické požiadavky týkajúce 
sa bezpečnostného plánu, predloží sa tento 
bezpečnostný plán príslušnému 
kontaktnému miestu CIP v priebehu 
jedného roka po prijatí sektorovo 
špecifických požiadaviek.
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Odôvodnenie

Zásada vybavovania na jednom mieste (one-stop-shop).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 5 odsek 5

5. Súlad so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. 
októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti 
prístavov spĺňa požiadavku na 
vypracovanie bezpečnostného plánu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uvedením jednej sa vylučujú ostatné. Pozri navrhované doplnenie k odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 1

1. Každý členský štát bude od 
vlastníkov/prevádzkovateľov európskych 
kritických infraštruktúr nachádzajúcich sa 
na jeho území vyžadovať, aby vymenovali 
styčného úradníka pre bezpečnosť ako 
kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa 
bezpečnosti medzi 
vlastníkom/prevádzkovateľom 
infraštruktúry a príslušnými orgánmi na 
ochranu kritickej infraštruktúry v 
členskom štáte. Styčný úradník pre 
bezpečnosť bude vymenovaný v priebehu 
jedného roka po označení kritickej 
infraštruktúry ako európskej kritickej 
infraštruktúry.

1. Každý členský štát bude od 
vlastníkov/prevádzkovateľov európskych 
kritických infraštruktúr nachádzajúcich sa 
na jeho území vyžadovať, aby vymenovali 
styčného úradníka pre bezpečnosť ako 
kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa 
bezpečnosti medzi 
vlastníkom/prevádzkovateľom 
infraštruktúry a kontaktným miestom CIP
v členskom štáte. Styčný úradník pre 
bezpečnosť bude vymenovaný v priebehu 
jedného roka po označení kritickej 
infraštruktúry ako európskej kritickej 
infraštruktúry. V súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 3 sa prijme 
zoznam existujúcich ochranných opatrení 
v jednotlivých sektoroch uvedených 
v prílohe I. Dodržiavanie jedného alebo 
viacerých uvedených opatrení spĺňa 
požiadavku na vymenovanie styčného 
úradníka pre bezpečnosť.

Odôvodnenie

Rozporom alebo zdvojeniam existujúcich opatrení by sa malo za každých okolností vyhýbať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 6 odsek 2

2. Každý členský štát oznámi relevantné 
informácie o identifikovaných rizikách a 
hrozbách styčným úradníkom pre 
bezpečnosť dotknutej európskej kritickej 
infraštruktúry.

2. Každý členský štát oznámi 
prostredníctvom vnútroštátneho 
kontaktného miesta CIP relevantné 
informácie o identifikovaných rizikách 
a hrozbách styčným úradníkom pre 
bezpečnosť dotknutej európskej kritickej 
infraštruktúry.

Odôvodnenie

Zásada vybavovania na jednom mieste (one-stop-shop).  Administratívne zaťaženie by malo 
byť čo najmenšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 7 odsek 3

3. Komisia pre každý jednotlivý sektor 
posúdi, či sú na ochranu európskych 
kritických infraštruktúr potrebné špecifické 
ochranné opatrenia.

3. V súlade s postupom uvedeným 
v článku 11 ods. 3 sa pre jednotlivé 
sektory vykoná hodnotenie s cieľom 
zistiť, či sú na ochranu európskych 
kritických infraštruktúr potrebné špecifické 
ochranné opatrenia.

Odôvodnenie

Ďalšie zabezpečenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 7 odsek 4

4. Spoločné metódy vykonávania 
hodnotení zraniteľnosti, hrozieb a rizík, 
vzhľadom na európske kritické 
infraštruktúry možno podľa jednotlivých 
sektorov vypracovať v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 3.

4. Ak sa to bude považovať za nutné, 
spoločné metódy vykonávania hodnotení 
zraniteľnosti, hrozieb a rizík, vzhľadom 
na európske kritické infraštruktúry možno 
podľa jednotlivých sektorov vypracovať 
v súlade s postupom uvedeným v článku 11 
ods. 3. Takéto spoločné metódy 
zohľadňujú existujúce metódy.

Odôvodnenie

Rozporom alebo zdvojeniam existujúcich opatrení by sa malo za každých okolností vyhýbať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 10 odsek 2

2. Každá osoba, ktorá podľa tejto smernice 
v mene členského štátu prichádza do styku 
s dôvernými informáciami, musí prejsť 
bezpečnostnou previerkou primeraného
stupňa, ktorú vykonáva dotknutý členský 
štát.

2. Každá osoba, ktorá podľa tejto smernice 
v mene členského štátu prichádza do styku 
s dôvernými informáciami, musí prejsť 
bezpečnostnou previerkou optimálneho
stupňa, ktorú vykonáva dotknutý členský 
štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 10 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie o ochrane kritickej 
infraštruktúry predložené členským štátom 
alebo Komisii nezneužili na iné účely ako 
je ochrana kritickej infraštruktúry.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie o ochrane európskej kritickej 
infraštruktúry predložené členským štátom 
alebo Komisii nezneužili na iné účely ako 
je ochrana európskej kritickej 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 12 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty najneskôr do 31. 
decembra 2007 uvedú do platnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia, 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

1. Členské štáty najneskôr do 1. júla 2008
uvedú do platnosti zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia, potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi 
týmito ustanoveniami a touto smernicou

Odôvodnenie

Realistickejší termín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ:

Európska rada v júni 2004 požiadala Komisiu, aby pripravila celkovú stratégiu na ochranu 
kritickej infraštruktúry.

Komisia prijala 20. októbra 2004 oznámenie o ochrane kritickej infraštruktúry v boji proti 
terorizmu. Uviedla v ňom návrhy opatrení, ktoré by mohli zlepšiť prevenciu, pripravenosť a 
reakciu EÚ na teroristické útoky voči kritickej infraštruktúre (CI).

Rada vo svojich záveroch o prevencii, pripravenosti a reakcii na teroristické útoky a  o 
programe solidarity EÚ s dôsledkami teroristických hrozieb a útokov, ktoré prijala v decembri 
2004, podporila úmysel Komisie vytvoriť Európsky program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP) a súhlasila s tým, aby Komisia zriadila Varovnú informačnú sieť 
kritickej infraštruktúry (CIWIN).

V novembri 2005 Komisia prijala Zelenú knihu o Európskom programe na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP), v ktorej boli rozvinuté politické možnosti, ako by Komisia mohla 
realizovať EPCIP aj CIWIN.

V decembri 2005 vyzvala Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti Komisiu, aby 
pripravila návrh Európskeho programu na ochranu kritickej infraštruktúry do júna 2006.

V tomto návrhu sa uvádzajú opatrenia, ktoré Komisia navrhuje na určenie a označenie 
európskej kritickej infraštruktúry (ECI), a posúdenie potreby zlepšiť jej ochranu.

Právnym základom je článok 308 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Informácie 
poskytli všetky zainteresované strany.

Keďže v súčasnosti neexistujú na úrovni EÚ žiadne horizontálne ustanovenia o ochrane 
kritickej infraštruktúry, cieľom návrhu Komisie je vytvoriť horizontálny rámec na určenie a 
označenie európskej kritickej infraštruktúry a na posúdenie potreby zlepšiť jej ochranu.

Podľa návrhu Komisie možno len spoločným rámcom vo forme smernice poskytnúť potrebný 
základ na koherentnú a jednotnú implementáciu opatrení na zvýšenie ochrany ECI a na jasné 
vymedzenie príslušných úloh strán zainteresovaných do ECI. Nezáväzné dobrovoľné 
opatrenia sú síce pružné, ale neposkytli by potrebné stabilné základy, pretože z nich nie sú 
jasné úlohy jednotlivých strán, a neobjasnili by ani práva a povinnosti zúčastnených strán 
zainteresovaných do ECI.

STANOVISKO SPRAVODAJKYNE:

Spravodajkyňa podporuje myšlienku spoločného rámca. Poškodenie alebo strata určitej časti 
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infraštruktúry v jednom členskom štáte môže skutočne negatívne ovplyvniť mnohé ďalšie 
štáty alebo aj európske hospodárstvo ako celok. Nové technológie (napr. internet) a 
liberalizácia trhu (napr. v dodávkach elektriny a plynu) znamenajú, že veľká časť 
infraštruktúry je súčasťou väčšej siete. V takejto situácii sú ochranné opatrenia len tak silné, 
ako ich najslabší článok.

Zraniteľnosť kritickej infraštruktúry a súvisiaca zraniteľnosť služieb, ktoré poskytujú, 
vyžadujú, aby sme konali. Efektívna ochrana zraniteľnej kritickej infraštruktúry a služieb 
vyžaduje komunikáciu, koordináciu a spoluprácu na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ 
za účasti všetkých relevantných zainteresovaných strán.

Zo skúseností v minulosti navyše vieme, že v prípade teroristického útoku vyzvú hlavy štátov 
EÚ do 48 hodín na nové bezpečnostné návrhy, čím oslabia kvalitu možných návrhov.  V 
horšom prípade by mohli predložiť neprimerané a netransparentné opatrenia ako napríklad 
obmedzenie tekutín na palubách lietadiel.

Zriadenie horizontálnych ustanovení na úrovni EÚ, ktoré by zohľadnili komplexné procesy a 
rozhrania kritickej infraštruktúry s nadnárodným rozmerom, je preto legitímnou požiadavkou.

Zároveň by sa ale malo uznať, že EÚ by mala podporovať a nie zdvojovať prácu členských 
štátov. Malo by sa preto postupovať zdola nahor a myslieť na to, že národné útvary najlepšie 
poznajú situáciu v ich krajinách.

Spravodajkyňa sa preto domnieva, že prístup Spoločenstva môže byť oprávnený len v 
prípade, ak by udalosti ovplyvnili aspoň tri členské štáty alebo aspoň dva iné členské štáty než 
ten, v ktorom sa infraštruktúra nachádza.

Považuje preto za dôležité pripomenúť, že Primárnu a konečnú zodpovednosť za ochranu 
kritických infraštruktúr nesú členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia kritických 
infraštruktúr. Keďže súkromný sektor má osobitné skúsenosti, odborné znalosti a požiadavky 
na ochranu svojej kritickej infraštruktúry, je kľúčové, aby sa v plnej miere zúčastnil na 
procese.

Spravodajkyňa by chcela ďalej zdôrazniť, že by sa malo za každých okolností vyhýbať 
zdvojeniu alebo rozporom medzi rozličnými právnymi predpismi a ustanoveniami. Možné 
budúce spoločné vyhodnocovacie metódy by preto, ak sa budú považovať za potrebné, mali 
zohľadňovať existujúce metódy. Prierezové a sektorovo špecifické kritériá, by sa preto mali 
zakladať na platných kritériách ochrany a mali by zohľadniť charakteristiky jednotlivých 
sektorov kritickej infraštruktúry. Existujúce mechanizmy Spoločenstva by sa mali naďalej 
používať. Dodržiavanie jedného alebo viacerých existujúcich ochranných opatrení by navyše 
mohlo splniť požiadavku zriadiť a aktualizovať  bezpečnostný plán a/alebo požiadavku 
vymenovať styčného úradníka pre bezpečnosť.

Spravodajkyňa by chcela na záver uviesť, že podľa jej názoru by administratívne zaťaženie 
malo byť čo najmenšie a mala by sa okrem iného dodržiavať zásada vybavovania na jednom 
mieste (one-stop-shop).


