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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa oceňuje návrh usmernení pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorý 
predložila Komisia a ktorý prispieva k plneniu záväzkov stratégie Európa 2020 a 
Digitálnej agendy pre Európu.

Súčasným návrhom sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske telekomunikačné siete. 
Navrhujú sa v ňom preto ciele a priority pre projekty spoločného záujmu, ktorých 
úlohou je odstrániť ťažkosti tým, že poskytnú pripojenie k sieťam a prístup k 
infraštruktúre verejných digitálnych služieb vrátane cezhraničného prístupu.

V tomto období prísnych rozpočtových pravidiel a slabého hospodárskeho rastu 
spravodajkyňa dúfa, že nové prostriedky navrhované Komisiou v rámci nástroja na 
prepojenie Európy dodajú trhu novú dynamiku na uskutočnenie jednotného digitálneho 
trhu.

Internetové hospodárstvo je zásadné, ako aj jeho význam pre zamestnanosť, a v roku 
2016 bude predstavovať viac ako 800 miliárd EUR, teda viac než 5 % HDP Európskej 
únie. Internet zmenil spôsob nášho života, práce, prístupu k informáciám a vzájomnej 
komunikácie a má obrovský potenciál zmeniť mnohé ďalšie aspekty nášho života, ako 
napríklad prístup k vedomostiam a vzdelávaniu. Internet tiež zmenil náš spôsob 
porovnávania, kupovania alebo predávania výrobkov a služieb, spôsob vyhľadávania 
alebo poskytovania informácií a spôsob vykonávania platieb alebo spravovania našich 
údajov. Elektronický obchod a všeobecnejšie digitálne služby sú teraz v centre života 
spotrebiteľov, podnikov a občanov vo všeobecnosti.

Dobudovaniu jednotného digitálneho trhu však v súčasnosti bráni niekoľko prekážok: 
nedostatok investícií do širokopásmovej infraštruktúry, najmä vo vidieckych oblastiach 
EÚ, ako aj chýbajúca európska stratégia pre rozvoj infraštruktúry cezhraničných 
digitálnych služieb. Odhaduje sa, že tento nedostatok, ktorý treba vyriešiť, bude do roku 
2020 stáť minimálne 4,1 % HDP, čiže 500 miliárd EUR, resp. 1 000 eur na občana1.

Spravodajkyňa sa domnieva, že táto situácia je problémom najmä pre MSP, ktoré z 
dôvodu chýbajúceho pripojenia na dostatočne kvalitnú a rýchlu sieť nemôžu mať 
prospech z nových technológií, ako je tzv. cloud computing (výpočtové mračno), ktorý 
umožňuje inovatívny obchodný prístup a výrazné úspory z rozsahu.

Spravodajkyňa sa tiež obáva, že chýbajúci prístup k ultrarýchlemu širokopásmovému 
internetu spôsobuje škodu najcitlivejším spotrebiteľom. Bez takéhoto pripojenia sú 
spotrebitelia ochudobnení o prístup k celej škále nových aplikácií alebo služieb, 
napríklad k porovnávaniu cien na internete, a nemajú možnosť dostať sa k 
najvýhodnejším ponukám.

Spravodajkyňa preto zdôrazňuje význam cieľa Digitálnej agendy pre Európu: 
zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne výhody vyplývajúce z jednotného 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market (Hospodársky 
dosah európskeho jednotného digitálneho trhu), marec 2010.
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digitálneho trhu založeného na ultrarýchlom širokopásmovom pripojení.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť význam kybernetickej bezpečnosť s cieľom zaručiť 
ochranu spotrebiteľov. Digitálne služby zohrávajú v bežnom živote stále dôležitejšiu 
úlohu, a teda používajú stále väčšie množstvo osobných alebo verejných údajov. 
Zaistené a bezpečné internetové prostredie je preto nevyhnutnosťou.

Spravodajkyňa súhlasí s analýzou Komisie, podľa ktorej je príčinou nedokončenia 
jednotného digitálneho trhu problém ponuky, ale aj dopytu. Jedným z cieľov projektov 
spoločného záujmu by preto malo byť stimulovanie dopytu po rýchlom a ultrarýchlom 
širokopásmovom pripojení, najmä prostredníctvom služieb elektronickej verejnej 
správy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Široké pásmo v 
Európe: investície do digitálne riadeného 
rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú 
úloha internetu znamená, že sa výhody pre 
spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie 
ako súkromné pohnútky investovať do 
rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto 
oblasti je preto potrebná, nemala by však 
nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Široké pásmo v 
Európe: investície do digitálne riadeného 
rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú 
úloha internetu znamená, že sa výhody pre 
spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie 
ako súkromné pohnútky investovať do 
rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto 
oblasti je preto najmä vo vidieckych 
oblastiach potrebná, nemala by však 
nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Pre otvorený internet je neutralita 
siete kľúčová.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Projekty spoločného záujmu uvedené 
v tomto nariadení by tiež mali pomôcť 
posilniť hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie v súlade s článkom 174 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Osobitná pozornosť by sa v tomto ohľade 
mala venovať vidieckym, vzdialeným 
alebo riedko zaľudneným oblastiam.

Odôvodnenie

Európska únia musí konať predovšetkým v záujme nápravy zlyhaní trhu. S cieľom 
posilniť svoju územnú súdržnosť musí EÚ zabezpečiť, aby aj najredšie zaľudnené alebo 
najodľahlejšie oblasti mali dobrý prístup k telekomunikačnej infraštruktúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Pokiaľ ide o využívanie verejno-
súkromných partnerstiev na poskytovanie 
rýchlych služieb širokopásmových sietí, 
najmä vo vidieckych oblastiach, je 
žiaduce, aby sa využívali takéto 
partnerstvá medzi regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a malými a 
strednými podnikmi informačných 
a komunikačných technológií (IKT) 
v oblasti verejných služieb IKT 



PE489.674v02-00 6/15 AD\915407SK.doc

SK

s európskym financovaním, pretože môžu 
tvoriť udržateľný základ pre miestny 
rozvoj zručností a poznatkov v celej Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S vyššími rýchlosťami 
širokopásmového pripojenia sa viažu 
významné hospodárske a sociálne prínosy, 
ktoré investorom neumožňujú, aby ich 
zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a 
ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou 
infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a 
zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa 
opierajú o dostupnosť, rýchlosť, 
spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. 
Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí 
otvára priestor pre inovatívne služby 
využívajúce väčšie rýchlosti. Na 
maximalizáciu synergií a interakcie medzi 
týmito dvoma komponentmi digitálnych 
telekomunikačných sietí je potrebné 
opatrenie na úrovni Únie.

(10) S vyššími rýchlosťami 
širokopásmového pripojenia sa viažu 
významné hospodárske a sociálne prínosy, 
ktoré investorom neumožňujú, aby ich 
zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a 
ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou 
infraštruktúrou potrebnou na komplexný 
rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, 
ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, 
spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. 
Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí 
otvára priestor pre inovatívne služby 
využívajúce väčšie rýchlosti. Na 
maximalizáciu synergií a interakcie medzi 
týmito dvoma komponentmi digitálnych 
telekomunikačných sietí je potrebné 
opatrenie na úrovni Únie, najmä 
s ohľadom na rastúci počet mobilných 
zariadení pripojených na internet, ako sú 
inteligentné telefóny a tablety.

Odôvodnenie

Používanie nových zariadení zvyšuje potrebu účinných telekomunikačných infraštruktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Pokiaľ ide o vidiecke oblasti, je 
veľmi dôležité rozšíriť prístupové siete, 
ktoré uľahčujú prepojenia individuálnych 
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domácich prípojok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Zvýšenie a udržanie prístupu k 
európskemu bohatému a rozmanitému 
kultúrnemu obsahu a údajom, ktoré majú v 
držbe orgány verejného sektora, a ich 
sprístupnenie pre opätovné využívanie pri 
plnom rešpektovaní autorských a s nimi 
súvisiacich práv podporí tvorivosť a 
podnieti inováciu a podnikavosť. 
Nekomplikovaný prístup k opätovne 
využiteľným viacjazyčným zdrojom 
pomôže prekonávať jazykové bariéry, 
ktoré podkopávajú vnútorný trh online 
služieb a obmedzujú prístup k znalostiam.

(18) Zvýšenie a udržanie prístupu k 
európskemu bohatému a rozmanitému 
kultúrnemu obsahu a údajom, ktoré majú v 
držbe orgány verejného sektora, a ich 
sprístupnenie pre opätovné využívanie pri 
plnom rešpektovaní autorských a s nimi 
súvisiacich práv podporí tvorivosť a 
podnieti inováciu a podnikavosť. 
Nekomplikovaný prístup k opätovne 
využiteľným viacjazyčným zdrojom 
pomôže prekonávať jazykové bariéry, 
ktoré podkopávajú vnútorný trh online 
služieb a obmedzujú prístup k znalostiam.
Národné, regionálne a miestne orgány 
s rozhodovacou právomocou však musia 
mať naďalej možnosť samostatne 
rozhodovať o použití svojich informácií 
a pokrývať veľkú časť nákladov, ktoré im 
vznikli v dôsledku plnenia ich verejných 
povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach 
informačných a komunikačných 
technológií by na Komisiu mala byť 
delegovaná právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny a doplnenia prílohy k tomuto 
nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas svojej prípravnej práce 

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach
informačných a komunikačných 
technológií by na Komisiu mala byť 
delegovaná právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny a doplnenia prílohy k tomuto 
nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas svojej prípravnej práce 
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uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
úrovni expertov. Cieľom tohto delegovania 
je reagovať na nový vývoj technológií a 
trhov, objavujúce sa politické priority 
alebo príležitosti na využitie synergií 
medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane 
tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a 
energetiky. Rozsah delegovania je 
obmedzený na úpravu opisu projektov 
spoločného záujmu, doplnenie projektu 
spoločného záujmu alebo vypustenie 
zastaraného projektu spoločného záujmu v 
súlade s vopred stanovenými, jasnými a 
transparentnými kritériami.

uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
úrovni expertov a na regionálnej 
a miestnej úrovni. Cieľom tohto 
delegovania je reagovať na nový vývoj 
technológií a trhov, objavujúce sa politické 
priority alebo príležitosti na využitie 
synergií medzi rôznymi infraštruktúrami 
vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach 
dopravy a energetiky. Rozsah delegovania 
je obmedzený na úpravu opisu projektov 
spoločného záujmu, doplnenie projektu 
spoločného záujmu alebo vypustenie 
zastaraného projektu spoločného záujmu v 
súlade s vopred stanovenými, jasnými a 
transparentnými kritériami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a
podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého
výsledkom je zlepšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva vrátane malých a stredných 
podnikov (MSP).

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu, 
podporujú rozvoj jednotného trhu 
a presadzujú digitálnu integráciu celých 
hospodársky a kultúrne znevýhodnených 
oblastí, čoho výsledkom je zlepšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva vrátane malých a stredných 
podnikov (MSP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu 
každodenného života pre občanov, podniky 
a verejnú správu prostredníctvom podpory 
prepojenia a interoperability 
vnútroštátnych telekomunikačných sietí, 
ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu 
každodenného života pre občanov, podniky 
a verejnú správu prostredníctvom podpory 
prepojenia a interoperability 
vnútroštátnych telekomunikačných sietí, 
ako aj prístupu k takýmto sieťam za 
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dostupné ceny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie 
rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových 
sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie 
transeurópskych digitálnych služieb.

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie 
rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových 
sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie 
transeurópskych digitálnych služieb, 
pričom sa v súlade so zásadou 
technologickej neutrality zameriavajú 
najmä na vidiecke a riedko zaľudnené 
oblasti.

Odôvodnenie

Európska únia musí konať predovšetkým v záujme nápravy zlyhaní trhu. S cieľom 
posilniť svoju územnú súdržnosť musí EÚ zabezpečiť, aby aj najredšie zaľudnené alebo 
najodľahlejšie oblasti mali dobrý prístup k telekomunikačnej infraštruktúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Stimulujú dopyt po službách 
vyžadujúcich širokopásmové pripojenie, a 
to najmä prostredníctvom rozvoja služieb 
elektronickej verejnej správy, čo pomôže 
pri rozvoji vnútorného digitálneho trhu.

Odôvodnenie

Súčasný ešte nedostatočný dopyt sa musí stimulovať, aby sa vytvorili podmienky, v 
ktorých bude rastúci dopyt podporovať rozvoj nových služieb určených spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zavádzanie ultrarýchlych 
širokopásmových sietí zabezpečujúcich 
dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a 
vyššou;

(a) komplexné zavádzanie ultrarýchlych 
širokopásmových sietí zabezpečujúcich 
dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s 
a vyššou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s 
cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a 
okrajové regióny s centrálnymi regiónmi 
Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch 
dostatočné rýchlosti dátového prenosu na 
umožnenie širokopásmového pripojenia s 
rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

(b) zavádzanie širokopásmových sietí, 
najmä prístupových sietí, s cieľom spojiť 
ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny 
s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť 
v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti 
dátového prenosu na umožnenie 
širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 
30 Mb/s a vyššou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty 
zodpovedné za realizáciu projektov 
spoločného záujmu alebo prispievajúce k 
ich realizácii zabezpečia potrebné právne, 
administratívne, technické a finančné 
opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi 
špecifikáciami tohto nariadenia.

(3) Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty 
vrátane regionálnych a miestnych 
orgánov zodpovedné za realizáciu 
projektov spoločného záujmu alebo 
prispievajúce k ich realizácii v prípade 
potreby zabezpečia potrebné právne, 
administratívne, technické a finančné 
opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi 
špecifikáciami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – písmeno a – pododsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa v Únii vykonávajú projekty v oblasti 
infraštruktúry na jednom type siete 
(dopravnej, energetickej alebo 
telekomunikačnej), môže sa v rovnakom 
čase realizovať kartografia ostatných 
sietí.

Odôvodnenie

Cieľom je vytvoriť synergie, pretože kartografické práce sú veľmi nákladné, a vždy keď 
sa vykonávajú stavebné práce na zmene alebo modernizácii niektorej siete, môže byť 
užitočné využiť tieto práce na kartografiu iných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akcie prispievajúce k projektu spoločného 
záujmu v oblasti širokopásmových sietí 
musia, bez ohľadu na využívanú 
technológiu:

Akcie prispievajúce k projektu spoločného 
záujmu v oblasti širokopásmových sietí 
musia bez ohľadu na využívanú 
technológiu v prípadoch, keď možno 
preukázať, že trh nie je schopný 
komerčne zabezpečiť túto infraštruktúru:

Odôvodnenie

Malo by byť jasne stanovené, že podpora sa bude poskytovať len tým oblastiam, ktorým 
ju neposkytne trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Infraštruktúra 
služieb pre bezpečnejší internet – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Platforma riešenia sporov online:
Táto služba poskytne platformu na 
mimosúdne riešenie sporov zmluvnej 
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povahy medzi spotrebiteľmi 
a podnikateľskými subjektmi. Strany 
sporu budú môcť predložiť spor online vo 
svojom jazyku a budú môcť byť 
presmerované na vnútroštátny subjekt 
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude 
mať právomoc zaoberať sa týmto sporom 
a vyriešiť ho transparentným, účinným 
a nestranným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické 
informačné infraštruktúry – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyvinú sa a zavedú komunikačné kanály
a platformy s cieľom zlepšiť celoúnijné 
schopnosti v oblastiach pripravenosti, 
výmeny informácií, koordinácie a reakcie.

Uľahčenie vývinu komunikačných 
kanálov a platforiem v členských štátoch 
by malo zlepšiť celoúnijné schopnosti 
v oblastiach pripravenosti, výmeny 
informácií, koordinácie a reakcie a zároveň 
zohľadňovať existujúce vnútroštátne 
kapacity a iniciatívy.

Odôvodnenie

Komisia by mala zohrávať pomocnú úlohu a zohľadňovať existujúce kapacity a 
iniciatívy v členských štátoch. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom by sa tento 
bod objasnil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické 
informačné infraštruktúry – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Základná platforma služieb bude 
pozostávať zo siete celoštátnych/vládnych 
tímov reakcie na núdzové počítačové 
situácie (CERT, z angl. Computer 
Emergency Response Team) vychádzajúcej 
z minimálneho súboru základných 

Základná platforma služieb bude 
pozostávať zo siete celoštátnych/vládnych 
tímov reakcie na núdzové počítačové 
situácie (CERT, z angl. Computer 
Emergency Response Team) vychádzajúcej 
z minimálneho súboru základných 
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schopností. Sieť bude tvoriť chrbticu 
európskeho systému výmeny informácií a 
varovania (EISAS, z angl. European 
Information Sharing and Alert System) pre 
európskych občanov a MSP.

schopností. Sieť môže poskytovať 
obmedzené množstvo informácií 
európskemu systému výmeny informácií 
a varovania (EISAS, z angl. European 
Information Sharing and Alert System) pre 
európskych občanov a MSP.

Odôvodnenie

V správe Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o využívaní EISAS 
z októbra 2011 sa uvádza, že „prevádzkové podmienky celoštátnych/vládnych tímov 
reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) vedú z hľadiska rozsahu pôsobnosti, 
zamerania a zdrojov k vážnym pochybnostiam v súvislosti s myšlienkou budovania 
celoštátnych/vládnych CERT ako základného uzla a hnacej sily EISAS v členských 
štátoch“. CERT by nemali tvoriť chrbticu EISAS. Ostatné organizácie, ktorých hlavnými 
zákazníkmi sú MSP a občania, by mali zohrávať väčšiu úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické 
informačné infraštruktúry – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) proaktívne služby – sledovanie 
technológií a šírenie a zdieľanie 
informácií súvisiacich s bezpečnosťou; 
posúdenia bezpečnosti; poskytovanie 
usmernení o bezpečnostných 
konfiguráciách; poskytovanie služby 
odhaľovania narušení;

(a) EISAS by mal občanom a MSP v Únii 
poskytovať potrebné znalosti a zručnosti 
na ochranu ich systémov IT 
a informačných zdrojov. Zriadenie siete 
celoštátnych/vládnych CERT by malo 
uľahčovať výmenu informácií 
a spoluprácu medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Správa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o využívaní EISAS 
poukazuje na skutočnosť, že takéto podrobné informácie by neboli pre MSP a občanov 
také hodnotné. Presné informácie o službách by sa mali stanoviť počas ďalšej práce 
ENISA. Činnosti siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové 
situácie (CERT) sa pravdepodobne bližšie stanovia v nariadení Komisie o kybernetickej 
bezpečnosti neskôr v priebehu tohto roka a nemali by sa vymedzovať tu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické 
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informačné infraštruktúry – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) reaktívne služby – riešenie incidentov 
a reakcia na incidenty; vyhlasovanie 
pohotovosti a vydávanie varovaní; analýza 
a riešenie zraniteľnosti, zaobchádzanie s 
artefaktmi (poskytovanie 
vysokokvalitných upozornení na nový 
malvér a iné artefakty).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Správa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o využívaní EISAS 
poukazuje na skutočnosť, že takéto podrobné informácie by neboli pre MSP a občanov 
také hodnotné. Presné informácie o službách by sa mali stanoviť počas ďalšej práce 
ENISA. Činnosti siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové 
situácie (CERT) sa pravdepodobne bližšie stanovia v nariadení Komisie o kybernetickej 
bezpečnosti neskôr v priebehu tohto roka a nemali by sa vymedzovať tu.
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