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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Parlament už niekoľkokrát vyslovil poľutovanie nad oneskorením vývoja projektu SIS II. 
Urobil tak napríklad 22. októbra 2009, keď prijal uznesenie o pokroku Schengenského 
informačného systému II a vízového informačného systému.

V správe o pokroku týkajúcej sa vývoja SIS II, ktorú zverejnila Komisia v októbri 2009, sa 
uvádza, že oba tzv. medzníkové testy SIS II sa plánujú na štvrtý štvrťrok 2009, resp. na leto 
2010. Podľa záverov Rady zo 4. – 5. júna 2009 súčasný projekt SIS II pokračuje ako 
prioritný, existuje však plán pre prípad nepredvídaných okolností (SIS 1+RE). Ak by niektorý 
z medzníkových testov zlyhal, Rada požiada Komisiu, aby zastavila tento projekt (tzv. 
guillotine-clause – ukončovacia doložka) a prešla na alternatívne technické riešenie SIS 
1+RE, pokiaľ Rada kvalifikovanou väčšinou nezamietne takéto riešenie. Na tejto schôdzi 
Rady sa potvrdila technická realizovateľnosť alternatívneho systému SIS 1+RE. Z tohto 
dôvodu predložila Komisia nový balík návrhov (KOM(2009)0508 a KOM(2010)0015), 
ktorými sa menia a dopĺňajú dva právne nástroje týkajúce sa prechodu zo SIS I + na SIS 
druhej generácie. 
Predpoklady na tento prechod nebudú splnené do 30. júna 2010 a prechod sa tiež neukončí do 
štvrtého štvrťroka 2011. Na zabezpečenie prevádzky systému SIS II, ako sa vyžaduje 
v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV, a pre prípad zlyhania testov je 
potrebné pripraviť alternatívny scenár a všetkým stranám, ktorých sa týka, by sa mali čo 
najskôr objasniť všetky finančné dôsledky.

Náklady na rozvoj druhej generácie Schengenského informačného systému, ako aj náklady na 
zriadenie, testovanie, prechod, prevádzku a údržbu centrálneho SIS II a komunikačnej 
infraštruktúry sa majú hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Náklady na rozvoj, 
zriadenie, testovanie, prechod, prevádzku a údržbu vnútroštátnych systémov hradia členské 
štáty. Náklady súvisiace s Radou pre globálne riadenie programu (GPMB) sa kryjú z 
prostriedkov pridelených do roku 2013.

Len na vývoj migračného nástroja sa od roku 2002 vynaložilo 48,5 milióna EUR, kým 
prevádzkové náklady dosiahli ďalších 33 miliónov EUR. Počas tohto obdobia zmluvná strana 
opakovane porušila zmluvné povinnosti a testy nepreukázali, že platforma riadne funguje, čím 
sa všeobecná technická realizovateľnosť systému SIS II stáva otáznou. Navyše zmluvná 
strana dostala 1,93 milióna EUR na testovanie systému v roku 2009 a pokuty konzorciu vo 
výške 390 000 EUR na konci zmluvnej fázy prevádzkových testov v septembri 2009 sa 
započítali voči faktúram. Ďalšia suma vo výške 1,26 milióna EUR sa vyplatila za test v prvom 
medzníku projektu v januári 2010. Tieto dodatočné výdavky, ako aj ďalšie investície, ktoré 
budú pravdepodobne nevyhnutné v prípade zlyhania prechodu na systém SIS II a odporučenia 
alternatívneho riešenia, si vynucujú oveľa prísnejšiu rozpočtovú kontrolu.

Navyše so zreteľom na extrémne rozpočtové obmedzenia v dôsledku hospodárskej krízy pre 
členské štáty i samotnú Úniu a v záujme toho, aby pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov 
na systém, ktorý dosiaľ nedosiahol požadovaný štandard, ďalej nedochádzalo k vyhadzovaniu 
užitočných finančných prostriedkov po zlých investíciách, je potrebná osobitná dôslednosť. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko odporúča, aby Parlament využil svoje právo 
zadržať prostriedky pridelené na prechod na systém SIS II ako rezervu až do úspešného 
otestovania systému a vykonania komplexného auditu, aby sa zabezpečila a zachovala vysoká 
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úroveň bezpečnosti v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Tu sú navrhnuté 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez ohľadu na skutočnosť, že Rada 
považuje scenár SIS 1+ RE za náhradný 
plán v prípade zlyhania systému SIS II, si 
Európsky parlament ako 
spoluzákonodarca pre vytvorenie 
schengenského informačného systému 
druhej generácie (SIS II) (nariadenie 
(ES) č. 1987/20061) a rozpočtový orgán 
vyhradzuje právo zadržať prostriedky, 
ktoré sa majú v rozpočte na rok 2011 
vyčleniť na rozvoj systému SIS II, ako 
rezervu s cieľom zabezpečiť úplnú 
parlamentnú kontrolu daného postupu 
a dohľad nad ním.
_______________
1   Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené 
podmienky na prechod. Na účely 
sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje 
v nariadení (ES) č. 1987/2006 
a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto 
nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 
2008/839/SVV mali uplatňovať až do 

(3) Do 30. júna 2010 nebudú splnené 
podmienky na prechod. Na účely 
sprevádzkovania SIS II, ako sa vyžaduje 
v nariadení (ES) č. 1987/2006 
a v rozhodnutí 2007/533/SVV, by sa preto 
nariadenie (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutie 
2008/839/SVV mali uplatňovať až do 
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ukončenia prechodu. ukončenia prechodu. V prípade zlyhania 
súčasného projektu SIS II by sa malo 
po testovaní navrhnúť alternatívne 
technické riešenie a všetkým stranám, 
ktorých sa týka, by sa mali objasniť všetky 
finančné dôsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V záujme vybudovania funkcií SIS II 
by sa mal ustanoviť technický plán pre 
prípad nepredvídaných okolností. Opis 
technických prvkov architektúry prechodu 
by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo 
možné aj iné technické riešenie, pokiaľ ide 
o vývoj centrálneho SIS II.

(6) Týmto nariadením by sa mal umožniť 
prechod na prípadné alternatívne 
technické riešenia pre prípad, že by 
nebolo možné úspešne zaviesť súčasný 
projekt SIS II. Opis technických prvkov 
architektúry prechodu by sa mal 
prispôsobiť tak, aby bolo možné aj 
alternatívne technické riešenie, pokiaľ ide 
o vývoj centrálneho SIS II. Každé takéto 
alternatívne technické riešenie by malo 
byť nákladovo efektívne a vykonávané 
v súlade s presným a primeraným 
harmonogramom. Komisia by mala včas 
predložiť dôkladné posúdenie rozpočtu 
z hľadiska nákladov súvisiacich s takýmto 
alternatívnym technickým riešením.

Odôvodnenie

Pri súčasnej revízii nástrojov prechodu by sa mala zohľadniť skutočnosť, že systém SIS II ešte 
neprešiel úspešne testovaním a že Rada považuje SIS 1+ RE za náhradný plán. Ak by 
testovanie v niektorých medzníkoch zlyhalo, malo by byť možné prejsť urýchlene na 
alternatívne riešenie, ktoré sa považuje za nákladovo efektívne, bez prieťahov spôsobených 
ďalšou revíziou právneho rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
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Rozhodnutie 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. GPMB pozostáva z maximálneho 
počtu 10 expertov. Maximálny počet osem 
expertov a rovnaký počet náhradníkov 
určia členské štáty konajúce v rámci Rady. 
Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí 
spomedzi úradníkov Komisie generálny 
riaditeľ zodpovedného generálneho 
riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach 
GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci 
Komisie, ktorí sú zainteresovaní v 
preberaných otázkach.

2. GPMB pozostáva z maximálneho 
počtu 10 expertov. Maximálny počet osem 
expertov a rovnaký počet náhradníkov 
určia členské štáty konajúce v rámci Rady. 
Dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí 
spomedzi úradníkov Komisie generálny 
riaditeľ zodpovedného generálneho 
riaditeľstva Komisie. Na stretnutiach 
GPMB sa môžu zúčastniť aj iní úradníci 
Komisie, ktorí sú zainteresovaní v 
preberaných otázkach. Na stretnutiach 
GPMB sa môžu zúčastniť záujemcovia 
z radov poslancov Európskeho 
parlamentu alebo úradníci z príslušných 
tematických oddelení Európskeho 
parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. GPMB vypracuje svoj vlastný 
referenčný rámec. Tento rámec nadobudne 
účinnosť potom, čo generálny riaditeľ 
zodpovedného generálneho riaditeľstva 
Komisie vydá priaznivé stanovisko.

5. GPMB vypracuje svoj vlastný 
referenčný rámec. Tento rámec nadobudne 
účinnosť potom, čo generálny riaditeľ 
zodpovedného generálneho riaditeľstva 
Komisie vydá priaznivé stanovisko. 
Referenčný rámce GPMB obsahuje 
požiadavku pravidelne zverejňovať správy 
a predkladať ich Európskemu parlamentu 
s cieľom zabezpečiť úplnú parlamentnú 
kontrolu a dohľad.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Rozhodnutie 2008/839/SVV
Článok 17a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 
ods. 2, administratívne náklady na činnosť 
GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa 
hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie, pokiaľ nie sú hradené z iných 
zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky 
expertov v GPMB určených členskými 
štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov 
pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, 
ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, 
uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa 
úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom 
mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov 
na účasť na stretnutiach“.

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 
ods. 2, administratívne náklady na činnosť 
GPMB a súvisiace cestovné výdavky sa 
hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie, pokiaľ nie sú hradené z iných 
zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky 
expertov v GPMB určených členskými 
štátmi konajúcimi v rámci Rady a expertov 
pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, 
ktoré vzniknú v súvislosti s prácou GPMB, 
uplatňujú sa „Pravidlá Komisie týkajúce sa 
úhrady výdavkov, ktoré vznikli ľuďom 
mimo Komisie pozvaným v úlohe expertov 
na účasť na stretnutiach“. Finančné 
prostriedky potrebné na krytie nákladov 
na stretnutia GPMB sa pridelia 
z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú 
v súčasnosti vyčlenené vo finančnom 
programovaní na obdobie rokov 2010 –
2013 na Schengenský informačný systém 

druhej generácie (SIS II).
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