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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...]. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti 
civilnej ochrany
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0934),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0519/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačný 
údaj pre zákonodarný orgán a nemôže byť stanovené, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu 
nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany 
predstavuje viditeľné vyjadrenie európskej 
solidarity zabezpečením praktického 
a včasného príspevku k prevencii 
a pripravenosti na katastrofy a reakcii na 
veľké katastrofy a ich bezprostrednú 
blízkosť. Týmto rozhodnutím by preto 

(4) Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany 
predstavuje viditeľné vyjadrenie európskej 
solidarity zabezpečením praktického 
a včasného príspevku k prevencii 
a pripravenosti na katastrofy a reakcii na 
závažné katastrofy a ich bezprostrednú 
blízkosť. Keďže chrániť pred 
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nemali byť dotknuté recipročné práva
a povinností členských štátov vyplývajúce
z dvojstranných alebo viacstranných 
zmlúv, ktoré súvisia so záležitosťami, na 
ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, ani 
povinnosť členských štátov chrániť ľudí, 
životné prostredie a majetok na svojom 
území.

katastrofami ľudí, životné prostredie 
a majetok na svojom území a 
zabezpečovať dostatočné kapacity v rámci 
systémov riadenia mimoriadnych udalostí 
je však v prvom rade povinnosťou 
členských štátov, toto rozhodnutie sa 
nedotýka ani tejto zodpovednosti, ani 
recipročných práv a povinností členských 
štátov vyplývajúcich z dvojstranných alebo 
viacstranných zmlúv, ktoré súvisia 
so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto 
rozhodnutie.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa ešte viac zdôrazní, že za civilnú ochranu sú 
zodpovedné v prvom rade členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Mechanizmus má obsahovať všeobecný 
rámec politiky pre akcie Únie na prevenciu 
rizík katastrof s cieľom dosiahnuť vysokú 
úroveň ochrany a odolnosti proti 
katastrofám zabránením alebo obmedzením 
ich účinkov a rozvíjaním kultúry 
prevencie. Plány riadenia rizík majú 
zásadný význam pre zabezpečenie 
integrovaného prístupu k zvládaniu 
katastrof, prepojenie predchádzania 
rizikám s akciami pripravenosti a reakcie. 
Preto by mechanizmus mal obsahovať 
všeobecný rámec pre ich oznamovanie 
a vykonávanie.

(6) Mechanizmus má obsahovať všeobecný 
rámec politiky pre akcie Únie na prevenciu 
rizík katastrof s cieľom dosiahnuť vysokú 
úroveň ochrany a odolnosti proti 
katastrofám zabránením alebo obmedzením 
ich účinkov a rozvíjaním kultúry 
prevencie. Plány riadenia rizík majú 
zásadný význam pre zabezpečenie 
integrovaného prístupu k zvládaniu 
katastrof, prepojenie predchádzania 
rizikám s akciami pripravenosti a reakcie. 
Preto by mechanizmus mal obsahovať 
všeobecný rámec pre ich oznamovanie 
a vykonávanie. Komisia by mala 
vypracovať usmernenia, aby sa uľahčila 
porovnateľnosť plánov riadenia rizík 
jednotlivých členských štátov.

Or. en
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Odôvodnenie

Hoci za vypracovanie plánov riadenia rizík sú zodpovedné členské štáty, v záujme riadneho 
fungovania mechanizmu budú musieť byť tieto plány porovnateľné. S cieľom uľahčiť 
porovnateľnosť plánov by Komisia mala vypracovať usmernenia, ako sa stanovuje v článku 5 
písm. d) návrhu Komisie. Vypracovanie týchto usmernení neprestavuje žiaden pokus 
o harmonizáciu, ale snahu o zlepšenie a uľahčenie porovnateľnosti plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom prispieť k budovaniu 
spôsobilosti rýchlej reakcie v oblasti 
civilnej ochrany sa na úrovni Únie 
podporuje vytváranie modulov pomocných 
zásahov civilnej ochrany pozostávajúcich 
zo zdrojov jedného alebo viacerých 
členských štátov, ktoré usilujú o úplnú 
interoperabilitu. Moduly by sa mali 
organizovať na úrovni členských štátov 
a podliehať ich riadeniu a vedeniu.

(12) S cieľom prispieť k budovaniu 
spôsobilosti rýchlej reakcie v oblasti 
civilnej ochrany sa na úrovni Únie 
podporuje dobrovoľné vytváranie modulov 
pomocných zásahov civilnej ochrany 
pozostávajúcich zo zdrojov jedného alebo 
viacerých členských štátov, ktoré usilujú 
o úplnú interoperabilitu. Moduly by sa mali 
organizovať na úrovni členských štátov 
a podliehať ich riadeniu a vedeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Treba jasne uviesť, že vytváranie modulov je dobrovoľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na zlepšenie plánovania operácií 
reakcie na katastrofy a zabezpečenie 
dostupnosti kľúčových kapacít je potrebné 
vypracovať referenčné scenáre pre hlavné 
typy katastrof, zmapovať existujúce 
kľúčové kapacity dostupné v členských 
štátoch, vypracovať plány pre 

(14) Na zlepšenie plánovania operácií 
reakcie na katastrofy a zabezpečenie 
dostupnosti kľúčových kapacít je potrebné 
vypracovať referenčné scenáre pre hlavné 
typy katastrof, zmapovať existujúce 
kľúčové kapacity dostupné v členských 
štátoch, vypracovať plány pre 
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nepredvídané udalosti na nasadenie kapacít 
a rozvíjať európsku kapacitu na núdzové 
reakcie v podobe dobrovoľného fondu 
predbežne viazaných kapacít z členských 
štátov. Vypracúvanie plánov pre 
nepredvídané udalosti by mohlo byť 
využité aj na určenie, či existujú výpadky 
v kapacitách núdzovej reakcie dostupných 
v členských štátoch, ktoré by mohli byť 
vyplnené kapacitami vybudovanými 
s podporou Únie, ktoré by boli spoločne 
využívané v celej Únii.

nepredvídané udalosti na nasadenie kapacít 
a rozvíjať európsku kapacitu na núdzové 
reakcie v podobe dobrovoľného fondu 
predbežne viazaných kapacít z členských 
štátov. Vypracúvanie plánov pre 
nepredvídané udalosti by mohlo byť 
využité aj na určenie, či existujú výpadky 
v kapacitách núdzovej reakcie dostupných 
v členských štátoch, ktoré by mohli byť 
vyplnené kapacitami vybudovanými 
s podporou Únie, ktoré by boli spoločne 
využívané v celej Únii. Referenčné 
scenáre a plány pre nepredvídané udalosti 
by však mali byť do určitej miery 
flexibilné, aby umožňovali prispôsobovať 
plány reakcie potrebám konkrétnej 
katastrofy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V prípadoch, keď sa zvažuje použitie 
vojenských kapacít na podporu operácií 
civilnej ochrany, by sa spolupráca 
s vojenskými silami mala riadiť 
podmienkami, postupmi a kritériami 
ustanovenými Radou alebo jej príslušnými 
orgánmi týkajúcimi sa sprístupnenia 
vojenských kapacít relevantných pre 
ochranu civilného obyvateľstva.

(19) Využitie vojenských prostriedkov ako 
poslednej možnosti v rámci civilného 
dohľadu predstavuje často významný 
prínos k reakcii na katastrofy.
V prípadoch, keď sa zvažuje použitie 
vojenských kapacít ako poslednej 
možnosti na podporu operácií civilnej 
ochrany, by sa spolupráca s vojenskými 
silami mala riadiť spôsobmi, postupmi 
a kritériami ustanovenými Radou alebo jej 
príslušnými orgánmi, ako aj 
usmerneniami OSN o využívaní 
vojenských prostriedkov a prostriedkov 
civilnej ochrany pri odstraňovaní 
následkov katastrof (usmernenia z Osla 
revidované 1. januára 2007) týkajúcimi sa 
sprístupnenia vojenských kapacít 
relevantných pre ochranu civilného 
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obyvateľstva.

Or. en

Odôvodnenie

Využitie vojenských prostriedkov môže vo významnej miere prispieť k reakcii na katastrofy, 
najmä vďaka špecializovaným prostriedkom, strategickej preprave a ťažkej technike. Ich 
využitie by sa však malo vždy zvažovať ako posledná možnosť a malo by byť v súlade 
s usmerneniami z Osla o využívaní vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany 
pri odstraňovaní následkov katastrof (revízia 1. januára 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20a. S cieľom doplniť ustanovenia tohto 
rozhodnutia by sa mala Komisii udeliť 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o zriadenie 
a riadenie centra pre núdzové reakcie 
a vymedzenie fungovania Spoločného 
pohotovostného komunikačného 
a informačného systému; vymedzenie 
podmienok na identifikáciu modulov 
a všeobecných požiadaviek na ich 
fungovanie a interoperabilitu; stanovenie 
podmienok pre zdroje, ktoré sú 
k dispozícii pre pomocné zásahy; 
vymedzenie fungovania európskej 
kapacity na núdzové reakcie (EERC) ako 
dobrovoľného fondu, jej cieľov v oblasti 
kapacity, požiadaviek na interoperabilitu 
a kvalitu vzťahujúcich sa na kapacity 
v rámci EERC a procesu certifikácie 
a registrácie kapacít; vymedzenie 
spôsobov riešenia rozdielov v kapacite; 
vymedzenie cieľa, obsahu, štruktúry, 
organizácie a cieľovej skupiny programu 
odbornej prípravy a vzdelávacej siete; 
vymedzenie postupu reakcie na závažné 
katastrofy alebo bezprostredne hroziace 
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závažné katastrofy v rámci alebo mimo 
Únie; vymedzenie fungovania tímov 
odborníkov a podmienok výberu, vyslania 
a stiahnutia tímu odborníkov; vymedzenie 
miery podrobnosti informácií o vybavení 
a prepravných zariadeniach a vymedzenie 
postupov na identifikáciu tohto vybavenia 
a zariadení a na zabezpečenie 
dodatočných prepravných zariadení; 
vymedzenie postupu na podanie žiadosti 
o finančnú podporu Únie v oblasti 
dopravy a na rozhodnutie o udelení 
takejto podpory; a prijatie ročných 
pracovných programov. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Podrobné ustanovenia týkajúce sa fungovania mechanizmu, ktoré sa majú všeobecne 
uplatňovať a slúžia na doplnenie základného aktu, treba prijať prostredníctvom delegovaných 
aktov, a nie vykonávacích aktov. Návrh správy v značnej miere upravuje návrh Komisie 
a zavádza prijímanie delegovaných aktov vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú podmienky 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok na vykonávanie tohto 
rozhodnutia by sa Komisii mali udeliť
vykonávacie právomoci. Tieto právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 

(21) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto rozhodnutia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci s ohľadom na 
riadenie procesu certifikácie a registrácie 
kapacít EERC. Uvedené právomoci by sa 
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a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie, najmä v súlade s postupom 
preskúmania.

mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie, najmä v súlade 
s postupom preskúmania.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti vykonávacích aktov musí byť v odôvodnení presne vymedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pokroku dosiahnutého pri vykonávaní 
rámca prevencie pred katastrofou, 
meraného počtom členských štátov 
s plánmi riadenia pre prípad katastrofy 
stanovenými v článku 4;

a) pokroku dosiahnutého pri vykonávaní 
rámca prevencie pred katastrofou, 
meraného počtom členských štátov 
s plánmi riadenia rizík stanovenými 
v článku 6;

Or. en

Odôvodnenie

V celom návrhu sa používa pojem „plán riadenia rizík“, a preto treba podľa toho upraviť toto 
písmeno.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. „podpora hostiteľskej krajiny“ je 
akákoľvek akcia vykonaná v etape 
pripravenosti a reakcie krajiny, ktorá 
dostáva pomoc, ako aj tranzitných krajín,

10. „podpora hostiteľskej krajiny“ je 
akákoľvek akcia vykonaná v etape 
pripravenosti a reakcie krajín, ktoré 
dostávajú a vysielajú pomoc, ako aj 
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zameraná na odstránenie predvídateľných 
prekážok poskytovaniu a využívaniu 
medzinárodnej pomoci;

tranzitných krajín a Komisie zameraná na 
odstránenie predvídateľných prekážok 
poskytovania a využívania medzinárodnej 
pomoci;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so závermi Rady o podpore hostiteľskej krajiny prijatých v Rade pre spravodlivosť 
a vnútorné veci 2. a 3. decembra 2010 a usmerneniami EÚ o podpore hostiteľskej krajiny 
prijatými vo Výbore pre civilnú ochranu, zohrávajú aj krajiny vysielajúce pomoc a Komisia 
úlohu pri zabezpečovaní hladkého priebehu operácií týkajúcich sa pripravenosti a reakcie na 
katastrofy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podniká kroky na zlepšenie poznatkovej 
základne o rizikách katastrof a napomáha 
spoločné využívanie skúseností, 
osvedčených postupov a informácií; 

a) podniká kroky na zlepšenie poznatkovej 
základne o rizikách katastrof a napomáha 
spoločné využívanie skúseností, 
osvedčených postupov a informácií, najmä 
medzi členskými štátmi v rovnakom 
regióne, ktoré čelia rovnakým typom rizík 
katastrof;

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa klásť väčší dôraz na regionálny aspekt mechanizmu, pretože členské štáty 
z rovnakého regiónu sú vystavené rovnakým typom rizík katastrof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podporuje a presadzuje hodnotenie 
a mapovanie rizík členských štátov;

b) podporuje a presadzuje hodnotenie 
a mapovanie rizík členských štátov a na 
základe usmernení pre posudzovanie 



PR\903803SK.doc 13/31 PE490.991v01-00

SK

a mapovanie rizík na účely zvládania 
katastrof a v spolupráci s členskými štátmi 
aktualizuje tieto usmernenia, najmä 
v oblasti terminológie, metodiky, 
posudzovania vplyvu a scenárov;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia v roku 2010 prijala usmernenia pre posudzovanie a mapovanie rizík na účely 
zvládania katastrof. V súlade s bodom 12 záverov Rady o ďalšom rozvoji posudzovania rizika 
v súvislosti so zvládaním katastrof v Európskej únii prijatými v Rade pre spravodlivosť 
a vnútorné veci 11. a 12. apríla 2011 by Komisia v spolupráci s členskými štátmi mala 
aktualizovať tieto usmernenia pre posudzovanie a mapovanie rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) presadzuje a podporuje vypracovanie 
a vykonávanie plánov riadenia rizík 
členských štátov, vrátane usmernení o ich 
obsahu a poskytuje v prípade potreby 
primerané stimuly;

d) presadzuje a podporuje vypracovanie 
a vykonávanie plánov riadenia rizík 
členských štátov vrátane usmernení o ich 
štruktúre s cieľom uľahčiť 
porovnateľnosť týchto plánov a poskytuje 
v prípade potreby primerané stimuly;

Or. en

Odôvodnenie

Hoci za vypracovanie plánov riadenia rizík sú zodpovedné členské štáty, v záujme riadneho 
fungovania mechanizmu budú musieť byť tieto plány porovnateľné. S cieľom uľahčiť 
porovnateľnosť týchto plánov by Komisia mala vypracovať usmernenia. Vypracovanie týchto 
usmernení by neprestavovalo žiaden pokus o harmonizáciu, ale snahu o zlepšenie a uľahčenie 
porovnateľnosti plánov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom zriadiť centrum pre núdzové 
reakcie, vymedziť jeho úlohy, fungovanie 
a operačné štruktúry, a stanoviť postupy, 
ktoré má centrum pre núdzové reakcie 
dodržiavať v prípade závažnej katastrofy 
alebo bezprostredne hroziacej závažnej 
katastrofy v rámci alebo mimo Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Centrum pre núdzové reakcie je jedným z hlavných prvkov mechanizmu a jeho zriadenia 
a prevádzka sú nevyhnutné z hľadiska riadneho fungovania mechanizmu. Centrum pre 
núdzové reakcie je akcieschopné v prípade každej katastrofy. Tieto ustanovenia tvoria 
všeobecný rámec a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto ustanovenia navyše 
nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej 
povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť fungovanie a operačné 
metódy spoločného pohotovostného 
komunikačného a informačného systému 
(CECIS).

Or. en

Odôvodnenie

Spoločný pohotovostný komunikačný a informačný systém (CECIS) je jedným z hlavných 
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prvkov mechanizmu a jeho prevádzka je nevyhnutná z hľadiska riadneho fungovania 
mechanizmu. Systém CECIS je akcieschopný v prípade každej katastrofy. Tieto ustanovenia 
tvoria všeobecný rámec a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto ustanovenia 
navyše nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto ustanovenia sú 
všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom 
delegovaným aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) vypracovanie a aktualizácia 
usmernení o podpore hostiteľskej krajiny, 
v spolupráci s členskými štátmi;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s bodom 13 písm. c) a bodom 14 písm. a) záverov Rady o podpore hostiteľskej 
krajiny prijatými v Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci 2. a 3. decembra 2010 Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vypracovala usmernenia EÚ o podpore hostiteľskej krajiny. 
Tieto usmernenia bude možno treba v budúcnosti aktualizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty pracujú na rozvoji 
modulov, najmä s cieľom splniť v rámci 
mechanizmu prioritné potreby súvisiace 
so zásahmi alebo podporou.

1. Členské štáty pracujú dobrovoľne na 
rozvoji modulov, najmä s cieľom splniť 
v rámci mechanizmu prioritné potreby 
súvisiace so zásahmi alebo podporou.

Or. en

Odôvodnenie

Treba jasne uviesť, že vytváranie modulov je dobrovoľné. Navrhované znenie je v súlade 
s platnými právnymi predpismi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť podmienky na 
identifikáciu modulov a všeobecné 
požiadavky na ich fungovanie 
a interoperabilitu.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. d) návrhu. Podmienky na identifikáciu 
modulov a všeobecné požiadavky na prevádzku modulov tvoria všeobecný rámec a nevzťahujú 
sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto ustanovenia navyše nesúvisia s vykonávaním 
základného aktu členskými štátmi.  Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú 
základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom delegovaným aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie podpory hostiteľskej 
krajiny pre pomoc prichádzajúcu z iných 
členských štátov. 

7. Členské štáty a Komisia prijmú potrebné 
opatrenia na zabezpečenie podpory 
hostiteľskej krajiny pre pomoc.

Or. en

Odôvodnenie

Krajiny vysielajúce pomoc a Komisia zohrávajú tiež úlohu pri zabezpečovaní hladkého 
priebehu operácií týkajúcich sa pripravenosti a reakcie na katastrofy. Navrhované znenie je 
v súlade s vymedzením použitým v poznámke pod čiarou č. 1 v záveroch Rady o podpore 
hostiteľskej krajiny prijatých v Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci 2. a 3. decembra 2010, 
ako aj s usmerneniami EÚ o podpore hostiteľskej krajiny prijatými vo Výbore pre civilnú 
ochranu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom stanoviť podmienky pre zdroje, 
ktoré sa uplatňujú pri odborníkoch, 
moduloch a iných pomocných zásahoch, 
ktoré poskytujú členské štáty podľa tohto 
článku ods. 1 až 4.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. e) návrhu. Všeobecné podmienky pre 
zdroje, ktoré sú k dispozícii pre pomocné zásahy, tvoria všeobecný rámec. Tieto ustanovenia 
sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov. Čo sa týka vykonávacích aktov, ich oblasť pôsobnosti sa musí vymedziť 
presnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia vymedzí požiadavky na kvalitu 
kapacít, ktoré majú byť viazané pre 
európsku kapacitu na núdzové reakcie. 
Členské štáty zodpovedajú za zabezpečenie 
ich kvality.

3. Komisia vymedzí požiadavky na kvalitu 
a interoperabitu kapacít, ktoré majú byť 
vyhradené pre európsku kapacitu na 
núdzové reakcie. Členské štáty zabezpečia 
splnenie týchto požiadaviek.

Or. en

Odôvodnenie

Kapacity, ktorú sú vyhradené pre európsku kapacitu na núdzové reakcie, musia byť schopné 
spolu fungovať. Z tohto dôvodu by Komisia mala stanoviť kritériá interoperability.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť:
a)  fungovanie kapacity EERC ako 
dobrovoľného fondu;
b) ciele tejto kapacity podľa tohto článku 
ods. 2;
c) požiadavky na interoperabilitu a kvalitu 
podľa tohto článku ods. 3; a
d) proces certifikácie a registrácie kapacít 
podľa tohto článku ods. 4;

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. f) návrhu. Podrobnosti o fungovaní 
kapacity EERC, vymedzenie cieľov v oblasti kapacity a stanovenie požiadaviek na 
interoperabilitu a kvalitu, ako aj proces certifikácie a registrácie kapacít tvoria všeobecný 
rámec. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia 
prijať prostredníctvom delegovaných aktov. Čo sa týka vykonávacích aktov, ich oblasť 
pôsobnosti sa musí vymedziť presnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Komisia prijíma vykonávacie akty 
s cieľom riadiť proces certifikácie 
a registrácie kapacít podľa odseku 4. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 31 ods. 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. f) návrhu. Podrobnosti o fungovaní 
kapacity EERC, vymedzenie cieľov v oblasti kapacity a stanovenie požiadaviek na 
interoperabilitu a kvalitu, ako aj proces certifikácie a registrácie kapacít tvoria všeobecný 
rámec. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia 
prijať prostredníctvom delegovaných aktov. Čo sa týka vykonávacích aktov, ich oblasť 
pôsobnosti sa musí vymedziť presnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Tieto kapacity sú súčasťou európskej 
kapacity na núdzové reakcie. K dispozícii 
sú pre operácie na núdzové reakcie v rámci 
mechanizmu, a to na žiadosť Komisie 
prostredníctvom centra pre núdzové 
reakcie. Keď sa tieto kapacity nevyužívajú 
v rámci mechanizmu, sú k dispozícii na 
vnútroštátne účely členských štátov, ktoré 
ich spravujú.

4. Tieto kapacity sú súčasťou európskej 
kapacity na núdzové reakcie. Členské 
štáty, ktoré tieto kapacity spravujú, 
zabezpečia, aby boli k dispozícii pre 
operácie reakcie na núdzové situácie
v rámci mechanizmu, a to na žiadosť 
Komisie prostredníctvom centra pre 
núdzové reakcie. Členské štáty, ktoré 
spravujú kapacity, sa môžu odvolať na 
závažné dôvody, ktoré im bránia 
v poskytnutí týchto kapacít v konkrétnej 
núdzovej situácii len v tom prípade, ak 
územie daného členského štátu zasiahne 
závažná katastrofa, alebo ak mu takáto 
katastrofa bezprostredne hrozí. Keď sa 
tieto kapacity nevyužívajú v rámci 
mechanizmu, sú k dispozícii na 
vnútroštátne účely členských štátov, ktoré 
ich spravujú.

Or. en

Odôvodnenie

Prostriedky financované EÚ, ktorých vývoj je financovaný až do výšky 85 % z mechanizmu, 
by mali zostať k dispozícii na použitie európskou kapacitou na núdzové reakcie a členským 
štátom, ktoré ich spravujú, by malo byť povolené ich odobratie z tohto fondu len v prípade 
núdzovej situácie na ich území.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymedziť tieto 
modality rozvoja, riadenia, údržby 
a sprístupňovania týchto kapacít všetkým 
členským štátom prostredníctvom 
mechanizmu:

7. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť spôsoby rozvoja, 
riadenia, údržby a sprístupňovania týchto 
kapacít všetkým členským štátom 
prostredníctvom mechanizmu, ktoré sa
týkajú:

a) spôsoby podpory členských štátov pri 
rozvoji kapacít reakcie, ktoré od európskej 
kapacity na núdzové reakcie nie sú inak 
k dispozícii alebo nie sú k dispozícii 
v dostatočnom množstve;

a) podpory členských štátov pri rozvoji 
kapacít reakcie, ktoré od európskej 
kapacity na núdzové reakcie nie sú inak 
k dispozícii alebo nie sú k dispozícii 
v dostatočnom množstve;

b) spôsoby rozvoja kapacít na úrovni Únie, 
aby slúžili ako spoločný nárazník proti 
spoločným rizikám;

b) rozvoja kapacít reakcie na úrovni Únie, 
aby slúžili ako spoločný nárazník proti 
spoločným rizikám;

c) spôsoby riadenia a údržby kapacít 
uvedených v písmenách a) a b); 

c) riadenia a údržby kapacít uvedených 
v písmenách a) a b); 

d) spôsoby sprístupnenia kapacít 
uvedených v písmenách a) a b) všetkým 
členským štátom prostredníctvom 
mechanizmu.

d) spôsobov sprístupnenia kapacít 
uvedených v písmenách a) a b) všetkým 
členským štátom prostredníctvom 
mechanizmu.

Or. en

Odôvodnenie

Spôsoby riešenie rozdielov v kapacitách uvedené v návrhu tvoria všeobecný rámec 
a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto ustanovenia navyše nesúvisia 
s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy 
a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom delegovaných aktov. Týmto 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa článok 30 ods. 1 písm. g) stáva zbytočným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú vypúšťa sa
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v súlade s postupom preskúmania 
uvedenom v článku 31 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Spôsoby riešenie rozdielov v kapacitách uvedené v návrhu tvoria všeobecný rámec 
a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto ustanovenia navyše nesúvisia 
s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy 
a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom delegovaných aktov. Týmto 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa článok 30 ods. 1 písm. g) stáva zbytočným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vytvorenie programu zo skúseností 
získaných zo zásahov, cvičení a programov 
odborného vzdelávania realizovaných 
v rámci mechanizmu vrátane príslušných 
aspektov prevencie, pripravenosti 
a reakcie, rozširovanie týchto skúseností 
a vo vhodných prípadoch ich vykonávanie;

d) vytvorenie programu zo skúseností 
získaných zo zásahov, cvičení a programov 
odborného vzdelávania realizovaných 
v rámci mechanizmu vrátane príslušných 
aspektov prevencie, pripravenosti 
a reakcie, rozširovanie týchto skúseností 
a vo vhodných prípadoch ich vykonávanie.
Uvedený program zahŕňa v náležitých 
prípadoch aj skúsenosti získané 
zo zásahov mimo Únie, čo sa týka 
zužitkúvania prepojení a synergií medzi 
pomocou poskytovanou v rámci 
mechanizmu a humanitárnou reakciou;

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné hodnotenie po katastrofe vykonané odborníkmi na humanitárnu pomoc 
a odborníkmi na civilnú obranu by mohlo zlepšiť súdržnosť a účinnosť humanitárnej reakcie 
EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia pri vykonávaní úloh 
stanovených v odseku 1 zohľadňuje 
najmä potreby a záujmy členských štátov 
v rovnakom regióne, ktoré čelia rovnakým 
typom rizík katastrof.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa klásť väčší dôraz na regionálny aspekt mechanizmu, pretože členské štáty 
z rovnakého regiónu sú vystavené rovnakým typom rizík katastrof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť cieľ, obsah, štruktúru, 
organizáciu a cieľovú skupinu programu 
odbornej prípravy a vzdelávacej siete 
uvedených v tomto článku ods. 1 písm. a).

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. h) návrhu. Všeobecný rámec programu 
odbornej prípravy sa nevzťahuje na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto ustanovenia navyše 
nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej 
povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať prostredníctvom delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť postup reakcie na 
závažné katastrofy v Únii v rámci 
stanovenom v tomto článku ods. 1 až 6.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. i) návrhu. Podrobnosti o postupe reakcie 
na závažné katastrofy tvoria všeobecný rámec a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu 
katastrofu. Tieto ustanovenia navyše nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými 
štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia 
prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 16 – odsek 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť postup reakcie na 
závažné katastrofy mimo Únie v rámci 
stanovenom v tomto článku ods. 1 až 13.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. i) návrhu. Podrobnosti o postupe reakcie 
na závažné katastrofy tvoria všeobecný rámec a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu 
katastrofu. Tieto ustanovenia navyše nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými 
štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia 
prijať prostredníctvom delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 17 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť fungovanie tímov 
odborníkov a podmienky výberu, vyslania 
a stiahnutia tímu odborníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. c) návrhu. Spôsob práce tímov 
odborníkov tvorí všeobecný rámec a nevzťahuje sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto 
ustanovenia navyše nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto 
ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Článok 18 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť mieru podrobnosti 
informácií poskytovaných a vzájomne 
sprostredkúvaných podľa tohto článku 
ods. 1 písm. a) a vymedziť postupy na 
identifikáciu prepravných zariadení 
a vybavenia podľa tohto článku ods. 1 
písm. b) a c) a na zabezpečenie 
dodatočných prepravných zariadení 
Komisiou podľa tohto článku ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. j) návrhu. Podrobné ustanovenia 
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o doprave tvoria všeobecný rámec a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu katastrofu. Tieto 
ustanovenia navyše nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými štátmi. Tieto 
ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia prijať 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančná referenčná suma na 
vykonávanie tohto rozhodnutia na obdobie 
2014 až 2020 je 513 000 000 EUR
v bežných cenách.

1. Finančná referenčná suma na 
vykonávanie tohto rozhodnutia na obdobie 
rokov 2014 až 2020 je [...] v bežných 
cenách.

276 000 000 EUR v bežných cenách bude 
pochádzať z okruhu 3 finančného rámca 
(Bezpečnosť a občianstvo) a 237 000 000 
EUR v bežných cenách z okruhu 4 
(Globálna Európa.

70 % tejto sumy bude pochádzať z okruhu 
3 finančného rámca (Bezpečnosť 
a občianstvo) a 30 % z tejto sumy z okruhu 
4 (Globálna Európa).

Or. en

Odôvodnenie

Keďže rokovania o viacročnom finančnom rámci ešte prebiehajú, bolo by v tejto fáze 
predčasné zahrnúť do návrhu správy akékoľvek číslo týkajúce sa celkového rozpočtu. 
Mechanizmus by sa mal zameriavať na akcie vo vnútri EÚ, čo by sa malo odrážať aj na 
prideľovaní rozpočtových prostriedkov. Preto sa navrhuje, aby sa na akcie vo vnútri EÚ 
(financované z okruhu 3) vyčlenilo 70 % rozpočtu a na akcie mimo EÚ (financované z okruhu 
4) 30 % rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Článok 23 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
s cieľom vymedziť ďalšie podrobnosti 
v súlade s týmto článkom týkajúce sa 
postupu na podanie žiadosti o finančnú 
podporu Únie v oblasti dopravy a na 



PE490.991v01-00 26/31 PR\903803SK.doc

SK

rozhodnutie o udelení takejto podpory.

Or. en

Odôvodnenie

Presun a zmena a doplnenie článku 30 ods. 1 písm. j) návrhu. Podrobné ustanovenia 
o nákladoch na dopravu tvoria všeobecný rámec a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu 
katastrofu. Tieto ustanovenia navyše nesúvisia s vykonávaním základného aktu členskými 
štátmi. Tieto ustanovenia sú všeobecnej povahy a dopĺňajú základný akt, a preto sa musia 
prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na vykonávanie tohto rozhodnutia
Komisia prijme ročné pracovné programy 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
31 ods. 2, a to s výnimkou akcií v rámci 
reakcie na núdzové situácie uvedených 
v kapitole IV, ktoré nemožno vopred 
predpokladať. V programoch sa stanovia 
ciele, ktoré sa budú sledovať, očakávané 
výsledky, spôsob vykonávania a ich 
celková suma. Budú obsahovať aj opis 
akcií, ktoré sa majú financovať, sumu 
pridelenú na každú akciu a orientačný 
časový plán vykonávania. Pri grantoch sa 
uvedú priority, základné kritériá 
hodnotenia a maximálna miera 
spolufinancovania.

3. S cieľom vykonávať toto rozhodnutie je 
Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijať delegované akty 
týkajúce sa prijímania ročných 
pracovných programov, a to s výnimkou 
akcií v rámci reakcie na núdzové situácie 
uvedených v kapitole IV, ktoré nemožno 
vopred predpokladať. V programoch sa 
stanovia ciele, ktoré sa budú sledovať, 
očakávané výsledky, spôsob vykonávania 
a ich celková suma. Budú obsahovať aj 
opis akcií, ktoré sa majú financovať, sumu 
pridelenú na každú akciu a orientačný 
časový plán vykonávania. Pri grantoch sa 
uvedú priority, základné kritériá 
hodnotenia a maximálna miera 
spolufinancovania.

Or. en

Odôvodnenie

Ročné pracovné programy sa týkajú vykonávania mechanizmu Komisiou, a nie členskými 
štátmi, a preto nie sú splnené podmienky článku 291. Pracovné programy by sa mali teda 
prijať prostredníctvom delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Článok 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29a

Vykonávanie delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 7 ods. 1a a 1b, článku 8 ods. 3a, 
článku 9 ods. 8a, článku 11 ods. 4a, 
článku 12 ods. 7, článku 13 ods. 1b, 
článku 15 ods. 6a, článku 16 ods. 13a, 
článku 17 ods. 5a, článku 18 ods. 2a, 
článku 23 ods. 5a a článku 25 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje do 31. decembra 2020.
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 7 ods. 1a a 1b, článku 8 ods. 3a, 
článku 9 ods. 8a, článku 11 ods. 4a, 
článku 12 ods. 7, článku 13 ods. 1b, 
článku 15 ods. 6a, článku 16 ods. 13a, 
článku 17 ods. 5a, článku 18 ods. 2a, 
článku 23 ods. 5a a článku 25 ods. 3 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 
ods. 1a a 1b, článku 8 ods. 3a, článku 9 
ods. 8a, článku 11 ods. 4a, článku 12 ods. 
7, článku 13 ods. 1b, článku 15 ods. 6a, 
článku 16 ods. 13a, článku 17 ods. 5a, 
článku 18 ods. 2a, článku 23 ods. 5a 
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a článku 25 ods. 3 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu nevzniesli námietku v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedením delegovaným aktov treba vymedziť podmienky, rozsah pôsobnosti a obdobie 
trvania delegovania právomoci aj v základnom akte. V základnom akte sa okrem toho musia 
stanoviť podmienky odvolania delegovania právomoci, oznamovania delegovaného aktu 
a postupu pri námietke. Znenie je v súlade so spoločnou dohodou medzi inštitúciami 
o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Článok 30 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme vykonávacie akty 
týkajúce sa:

vypúšťa sa

a) fungovania centra pre núdzové reakcie 
podľa článku 7 písm. a)
b) fungovania CECIS podľa článku 7 
písm. b),
c) modalít v súvislosti s tímami 
odborníkov, ako sa uvádza v článku 17, 
vrátane podmienok pre výber odborníkov, 
d) podmienok určovania modulov podľa 
článku 8,
e) podmienok pre zdroje, ktoré sú 
k dispozícii pre pomocné zásahy podľa 
článku 9,
f) fungovania kapacity na núdzové 
reakcie vo forme dobrovoľného fondu, 
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ako sa uvádza v článku 11,
g) modalít v súvislosti so zisťovaním 
a riešením výpadkov v európskej kapacite 
na núdzové reakcie, ako sa uvádza 
v článku 12,
h) modalít v súvislosti s programom 
odbornej prípravy, ako sa uvádza v článku 
13,
i) modalít uplatňovaných v prípade 
zásahov vo vnútri Únie, ako sa uvádza 
v článku 15, ako aj v prípade zásahov 
mimo Únie, ako sa uvádza v článku 16,
j) modalít v súvislosti s dopravou, ako sa 
uvádza v článkoch 18 a 23.
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 31 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Na delegované a vykonávacie akty sa odkazuje na príslušných miestach v texte návrhu, 
a preto sa článok 30 návrhu stáva zbytočným. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Civilnú obranu v Únii upravujú v súčasnosti dva právne nástroje: prvý sa týka mechanizmu 
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany a druhý s ním súvisiaceho finančného nástroja na 
obdobie rokov 2013 až 2020. Príprava nového viacročného finančného rámca a nadobudnutie 
platnosti Lisabonskej zmluvy predstavuje dobrú príležitosť na revíziu existujúceho právneho 
rámca. 

Okrem zmien v inštitucionálnom a rozpočtovom rámci si súčasná situácia žiada aj revíziu 
terajšieho systému. Množstvo a závažnosť prírodných katastrof a katastrof spôsobených 
ľudskou činnosťou sa v posledných rokoch značne zvýšila, pričom sa očakáva, že zmena 
klímy spôsobí v budúcnosti ešte závažnejšie katastrofy.

Stojí za zmienku, že hoci Lisabonská zmluva stanovila nový právny základ pre civilnú 
ochranu v článku 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pojem civilná ochrana nie je 
vymedzený ani v zmluve, ani v legislatívnom návrhu. Zmluva poskytuje len nepriame 
vymedzenie, keď odkazuje na „predchádzanie prírodným katastrofám alebo katastrofám 
spôsobeným ľudskou činnosťou a na ochranu pred nimi“. Pojem civilnej ochrany sa 
v jednotlivých členských štátoch vykladá odlišne vzhľadom na vývoj krajiny a jej histórie, 
pričom aj sféra uplatňovania civilnej ochrany sa v čase vyvíja. Toto si však nevyžaduje 
harmonizáciu na európskej úrovni. Platný právny predpis sa zaoberá civilnou ochranou len na 
účely spolupráce v rámci navrhovaného rámca a nezameriava sa (a ani nemôže) na ďalšiu 
harmonizáciu činností členských štátov v oblasti civilnej ochrany, a to z dôvodu, že civilná 
ochrana je v prvom rade povinnosťou členských štátov a európsky právny predpis nemôže 
slúžiť na viac ako podporu a dopĺňanie činností členských štátov a presadzovanie spolupráce 
a súdržnosti.

Z tohto vychádza aj prekladaný legislatívny návrh. Spravodajkyňa víta návrh Komisie 
týkajúci sa zriadenia mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany ako veľmi dobrého základu 
pre ďalšiu prácu a predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom 
posilniť návrh ešte viac v týchto bodoch:

- V nadväznosti na závery Rady Komisia a členské štáty už spolu úzko spolupracujú 
a spoluvytvárajú usmernenia o rôznych otázkach. Napriek tomu, že tieto usmernenia 
nie sú záväzne, ich uplatňovanie sa výrazne podporuje v záujme lepšieho fungovania 
mechanizmu. Spravodajkyňa navrhuje ďalšie presadzovanie existujúcich usmernení 
pre posudzovanie a mapovanie rizík, ako aj usmernení o podpore hostiteľskej krajiny, 
jasnejšie odkazovanie na budúce usmernenia zamerané na zlepšenie porovnateľnosti 
plánov riadenia rizík členských štátov a zosúladenie vymedzenia podpory hostiteľskej 
krajiny s vymedzením použitým v usmerneniach EÚ.

- Členským štátom z rovnakých regiónov hrozia rovnaké typy katastrof. Napriek tomu, 
že sú už uzatvorené dvojstranné a regionálne dohody, mechanizmus Únie by mal ďalej 
podporovať regionálnu spoluprácu v oblasti spoločného využívania skúseností 
a osvedčených postupov a v rámci programov odbornej prípravy.



PR\903803SK.doc 31/31 PE490.991v01-00

SK

- Prostriedky financované EÚ a zriadenie európskej kapacity na núdzové reakcie 
(EERC) vo forme dobrovoľného fondu sú hlavnými krokmi smerom k lepšiemu 
a spoľahlivejšiemu systému európskej reakcie na katastrofy. 

V záujme zabezpečenia lepšieho fungovania fondu by Komisia mala vymedziť nielen 
kritériá kvality, ale aj kritériá interoperability. 

Ďalej treba objasniť, že prostriedky financované EÚ, ktorých vývoj možno až do 
výšky 100 % financovať Úniou, by mali byť vždy k dispozícii na použitie kapacitou 
EERC. Výnimkou môžu byť len situácie, keď členský štát, ktorý dané prostriedky 
spravuje, čelí závažnej katastrofe. V takomto prípade má prednosť zodpovednosť 
daného členského štátu chrániť svojich ľudí a územie použitím daných prostriedkov 
pred povinnosťou sprístupniť dané prostriedky. Inými slovami, v takomto prípade sa 
daný členský štát môže odvolať na závažné dôvody a odobrať tieto prostriedky 
z fondu.

- Niektoré časti návrhu Komisie treba objasniť a viac zdôrazniť, ako je dobrovoľnosť 
vytvárania modulov a použitie vojenských prostriedkov ako poslednej možnosti.

- Dôležitou zmenou, ktorú zaviedla Lisabonská zmluva, je nahradenie starého systému 
komitológie delegovanými a vykonávacími aktmi. V článkoch 290 a 291 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa jasne stanovuje, že tieto akty sa zaoberajú odlišnými 
potrebami, a preto nie sú zameniteľné. 

Spravodajkyňa poznamenáva, že v návrhu Komisie sa stanovujú iba vykonávacie akty. 
Preto navrhuje nahradiť vykonávacie akty delegovanými aktmi v niekoľkých 
prípadoch, keď sú splnené podmienky uvedené v článku 290 zmluvy. Cieľom týchto 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nie je len chrániť inštitucionálne práva 
Európskeho parlamentu, ale aj zabezpečiť zákonnosť a platnosť týchto sekundárnych 
právnych predpisov.

Spravodajkyňa je presvedčená, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy povedú 
k zriadeniu ešte spoľahlivejšieho mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.


