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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ochrane kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na 
ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti
(2011/2284(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 s názvom Nová digitálna agenda pre 
Európu: 2015.eu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 s názvom Správa internetu: ďalšie kroky2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 s názvom Širokopásmové pripojenie 
v Európe: investície do digitálne riadeného rastu3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012),

A. keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) môžu naplno využiť svoju kapacitu 
na zaistenie pokroku hospodárstva a spoločnosti len vtedy, ak používatelia dôverujú v ich 
bezpečnosť a odolnosť a ak sa v kybernetickom svete účinne presadzujú právne predpisy 
týkajúce sa oblastí, ako sú ochrana osobných údajov a práva duševného vlastníctva;

B. keďže sa vytvorením IKT sietí, služieb a technológií s vysokou úrovňou bezpečnosti 
a odolnosti zvyšuje konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ;

C. keďže nedávne kybernetické incidenty, narušenia a útoky na informačné infraštruktúry 
inštitúcií EÚ a členských štátov dokazujú potrebu zaviesť stabilný, inovatívny a účinný 
systém ochrany kritických informačných infraštruktúr (CIIP), ktorý bude založený na 
úplnej medzinárodnej spolupráci;

1. víta zo strany členských štátov vykonávanie Európskeho programu na ochranu kritickej 
infraštruktúry vrátane vytvorenia varovnej informačnej siete kritickej infraštruktúry 
(CIWIN);

2. berie na vedomie pozitívny vývoj, odkedy sa vykonáva smernica 2008/114/ES4, a žiada, 
aby sa rozšíril rozsah jej platnosti, a to predovšetkým začlenením odvetvia IKT 
a zohľadnením oblastí, ako sú napríklad finančné služby, zdravotníctvo, systémy dodávok 
potravín a vody, jadrový výskum a priemysel (pokiaľ sa na ne nevzťahujú osobitné 
ustanovenia); domnieva sa, že tieto odvetvia by mali tiež tvoriť súčasť medziodvetvového 
prístupu, ktorý prijala sieť CIWIN (pozostáva zo spolupráce, varovného systému 
a výmeny najlepších postupov);

                                               
1 Ú. v. EÚ C 81E, 15.3.2011, s. 45.
2 Ú. v. EÚ C 236E, 12.8.2011, s. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s.75.
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3. žiada, aby sa vzhľadom na vzájomne prepojenú a do veľkej miery vzájomne závislú, 
citlivú, strategickú a zraniteľnú povahu systému ochrany kritických informačných 
infraštruktúr na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ pravidelne aktualizovali minimálne 
normy odolnosti na ochranu pred akýmikoľvek narušeniami, incidentmi, pokusmi o útoky 
alebo útokmi, ako sú útoky zahlcujúce požiadavkami na služby;

4. odporúča, aby sa zaviedli do praxe bezpečnostné plány prevádzkovateľa alebo rovnocenné 
opatrenia pre všetky kritické informačné infraštruktúry EÚ a aby boli vymenovaní 
bezpečnostní styční dôstojníci;

5. naliehavo vyzýva Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), aby 
každý rok koordinovala a vykonávala Európsky mesiac informovanosti o bezpečnosti na 
internete, aby sa tak otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti stali predmetom 
osobitnej pozornosti členských štátov a občanov EÚ;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne pohotovostné plány kybernetickej 
bezpečnosti, ktoré by zahŕňali kľúčové prvky, ako sú príslušné kontaktné miesta 
a ustanovenia o pomoci, izolácii a oprave v prípade kybernetických narušení alebo útokov 
s cezhraničným významom; poznamenáva, že členské štáty by mali tiež zaviesť primerané 
koordinačné mechanizmy/štruktúry na vnútroštátnej úrovni, ktoré by pomohli zaistiť 
lepšiu koordináciu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a zabezpečiť väčšiu 
súdržnosť ich činností;

7. odporúča, aby Komisia navrhla záväzné opatrenia, ktoré budú určené na zavedenie 
minimálnych noriem, a zlepšila koordináciu medzi vnútroštátnymi/vládnymi tímami 
reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT);

8. víta iniciatívu Komisie na rozvoj Európskeho systému pre výmenu informácií a varovania 
(EISAS) do roku 2013;

9. víta konzultácie s rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sa týkajú bezpečnosti 
internetu a CIIP a ktoré sa začali na podnet Komisie, vrátane Európskeho verejno-
súkromného partnerstva pre odolnosť, ako aj zhromaždenie pre digitálnu agendu, ktoré sa 
uskutočnilo v roku 2011; podporuje Komisiu v jej ďalšom úsilí na podporu vzdelávacej 
obce a združení používateľov IKT v tom, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu a aby posilnili 
konštruktívny dialóg o otázkach kybernetickej bezpečnosti medzi viacerými zúčastnenými 
stranami;

10. víta prácu, ktorú doteraz vykonalo Európske fórum členských štátov pri určovaní kritérií 
pre odvetvie na identifikáciu kritickej infraštruktúry EÚ s dôrazom na pevnú a mobilnú 
komunikáciu, a diskusie o zásadách a usmerneniach EÚ na podporu odolnosti a stability 
internetu a očakáva pokračovanie v hľadaní konsenzu medzi členskými štátmi;

11. vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 navrhla komplexnú stratégiu zvyšovania 
bezpečnosti na internete pre Úniu, ktorá bude založená na jasnej terminológii; zastáva 
názor, že stratégia týkajúca sa bezpečnosti na internete by sa mala zamerať na vytvorenie 
kybernetického sveta – podporeného bezpečnou a pružnou infraštruktúrou –, ktorý 
prispieva k inováciám, voľnému toku informácií a prosperite a ktorý chráni súkromie 
a ostatné občianske slobody; trvá na tom, že v stratégii by sa mali uviesť zásady, ciele, 
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metódy, nástroje a politiky (vnútorné aj vonkajšie), ktoré sú potrebné na zjednodušenie 
úsilia jednotlivých členských štátov aj EÚ s cieľom zaistiť bezpečnú, trvalú, stabilnú 
a pružnú službu, či už v súvislosti s kritickou infraštruktúrou alebo so všeobecným 
používaním internetu;

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla rámec EÚ na oznamovanie porušení bezpečnosti 
v kritických odvetviach (informačné a komunikačné technológie, finančné služby, 
energetika, doprava, dodávky vody a potravín) s cieľom informovať členské štáty 
a používateľov o kybernetických incidentoch, útokoch a narušeniach;

13. upozorňuje, že primárnou hybnou silou rozvoja a používania technológií navrhnutých na 
zvyšovanie bezpečnosti na internete je odvetvie IKT; pripomína, že je potrebné, aby 
politiky EÚ zahŕňali potrebné stimuly s cieľom naplno využiť potenciál obchodných 
a verejno-súkromných partnerstiev;

14. pripomína, že medzinárodná spolupráca je základným nástrojom na zavedenie účinných 
opatrení pre kybernetickú bezpečnosť; uznáva, že v súčasnosti sa EÚ trvale aktívne 
nepodieľa na procesoch a dialógoch medzinárodnej spolupráce týkajúcich sa 
kybernetickej bezpečnosti; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť 
(EEAS) na začatie konštruktívneho dialógu s podobne zmýšľajúcimi krajinami, aby sa 
rozvíjalo spoločné chápanie a politiky s cieľom zvýšiť odolnosť internetu a kritickej 
infraštruktúry; trvá na tom, že EÚ by zároveň mala – trvalo – začleňovať otázky 
kybernetickej bezpečnosti do rámca svojich vonkajších vzťahov okrem iného pri 
navrhovaní rôznych finančných nástrojov;

15. víta vytvorenie pracovnej skupiny EÚ – USA pre kybernetickú bezpečnosť a kybernetickú 
kriminalitu na samite EÚ – USA, ktorý sa konal v novembri 2010, a podporuje jej úsilie 
rozvíjať potrebný súbor noriem s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti 
digitálnej bezpečnosti;

16. navrhuje zaviesť štruktúrovaný dialóg medzi zákonodarnými inštitúciami EÚ a USA 
s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa internetu ako súčasť hľadania spoločného 
porozumenia, výkladu a spoločných pozícií;

17. naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby na základe práce, ktorú vykonalo Európske 
fórum členských štátov, zabezpečili aktívnu pozíciu v rámci príslušných medzinárodných 
fór, okrem iného koordináciou pozícií členských štátov s cieľom podporiť základné 
hodnoty, ciele a politiky EÚ v oblasti bezpečnosti a odolnosti internetu; poznamenáva, že 
medzi tieto fóra patrí NATO, OSN (najmä prostredníctvom Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie a Fóra pre riadenie internetu), Internetová korporácia pre 
prideľovanie mien a čísel (ICANN), Internetový orgán pre prideľovanie čísel, OBSE, 
OECD a Svetová banka;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Technológie zohrávajú v našom každodennom živote čoraz väčšiu úlohu, a to vo všetkých 
jeho aspektoch – od komunikácie po financie a bankovníctvo, od dopravy po energetiku, od 
kultúry a zábavy po zdravotníctvo.

Pre čoraz vyššiu mieru používania internetu a počítačových technológií sa v súčasnosti 
bezpečnosť internetu dostáva medzi najvyššie politické priority Európskej únie a zvyšnej časti 
sveta. Stratégia EÚ 2020, ktorá sa začala v roku 2010, začlenila digitálnu agendu EÚ ako 
hlavnú politiku a stanovila ambiciózne ciele pre technologický rozvoj Európskej únie. 
Rastúca miera používania a zavádzania inovačných IKT technológií, ako sú rýchle a veľmi 
rýchle pevné a mobilné internetové a mobilné (telefonické) siete, inteligentné siete, ale aj 
internetové služby, ako je tzv. „cloud computing“ (internetový oblak počítačov) a internet 
vecí, to všetko závisí od jednoduchého, ale zásadného aspektu, a tým je bezpečnosť, odolnosť 
a dôvera.

Komisia v decembri 2006 prijala oznámenie o Európskom programe na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP). V programe sa vymedzuje celkový rámec činností na ochranu 
kritickej infraštruktúry na úrovni EÚ. Pred dvomi rokmi prijala Rada smernicu 2008/114/ES 
o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich 
ochranu. Smernica sa vo svojej prvej etape zamerala na odvetvie energetiky a dopravy. 
Zaoberá sa výlučne infraštruktúrami, ktorých prerušenie by ovplyvnilo dva lebo viac 
členských štátov EÚ.

V smernici 2008/114 bolo odvetvie IKT identifikované ako prioritné odvetvie budúcnosti 
napriek tomu, že nebolo zaradené do kritickej infraštruktúry. Napriek tomu Komisia od roku 
2005 zdôrazňovala potrebu koordinovať úsilie v budovaní dôvery v elektronické 
komunikácie1. V tejto súvislosti bola v roku 2006 prijatá Stratégia EÚ pre bezpečnú 
informačnú spoločnosť2, ktorej hlavné prvky boli potvrdené v uznesení Rady 2007/068/01.

Komisia prijala v roku 2009 oznámenie s názvom „Ochrana Európy pred rozsiahlymi 
kybernetickými útokmi a narušeniami: zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti“3. 
Na základe tohto oznámenia Komisia stanovila akčný plán CIIP s cieľom stimulovať 
a podporiť bezpečnosť kritických informačných infraštruktúr na vnútroštátnej úrovni aj na 
úrovni EÚ. V pláne sú definované konkrétne úlohy Komisie, agentúry ENISA, členských 
štátov a odvetvia. Otázkou zvyšovania bezpečnosti a odolnosti infraštruktúr IKT sa ďalej so 
zvýšenou intenzitou zaoberala Digitálna agenda pre Európu4 a príslušné závery Rady5, 
navrhnutá smernica o útokoch na informačné systémy6, ako aj návrh Komisie týkajúci sa 
nového mandátu pre posilnenú a modernizovanú agentúru ENISA7.

Komisia v marci 2011 vydala oznámenie o CIIP: Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky 

                                               
1 COM(2005)0229.
2 COM(2006)0251.
3 COM(2009)0149.
4 COM(2010)0245.
5 Závery Rady z 31. mája 2010.
6 COM(2010)0517.
7 COM(2010)0521.



PR\880831SK.doc 7/7 PE474.017v01-00

SK

na ceste ku globálnej počítačovej bezpečnosti1.
 V tomto dokumente Komisia posudzuje výsledky vykonávania akčného plánu CIIP od roku 
2009 a opisuje ďalšie kroky, ktoré sa majú uskutočniť, pričom sa viac zameriava na 
medzinárodnú spoluprácu za hranicami EÚ.

Celý tento vývoj v rozpätí niekoľkých rokov, ktorý neznamená, že sa vyčerpalo úsilie na 
zvýšenie bezpečnosti kybernetického sveta v Únii, dokazuje, že otázka bezpečnosti internetu 
je primeraná. Je zrejmé, že internet je kritická infraštruktúra a že narušenia internetu môžu 
viesť k značným stratám a rizikám ohrozenia bezpečnosti, čo ovplyvňuje veľmi veľký počet 
európskych občanov a podnikov. Rýchly rozvoj technológií si okrem toho vyžaduje, aby 
predchádzanie útokom na internete, opravné reakcie a odolnosť globálnej siete boli založené 
na komplexnom, reaktívnom, pružnom, inovačnom a dlhodobom rámci. Tento rámec musí 
zaistiť účinná vzájomná komunikácia medzi vládami, podnikmi, jednotlivcami a ostatnými 
zúčastnenými stranami. Zvýšená odolnosť internetu je v neposlednom rade možná len vtedy, 
ak sa zavedie účinný systém medzinárodnej spolupráce a medzinárodných noriem.

                                               
1 COM(2011)0163 v konečnom znení.


