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Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

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

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

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

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

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

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

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

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

o návrhu rozhodnutia Rady ktorým sa ustanovuje mechanizmus Spoločenstva v oblasti 
civilnej ochrany (rekodifikácia)
(KOM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2006)0029)1,

– so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy o založení EURATOMu, v 
súlade s ktorými Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0076/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES a v súlade s článkom 119 ods. 2 Zmluvy o založení EURATOMu;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným 
spôsobom zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) V posledných rokoch sa prírodné a 
človekom zavinené katastrofy vyskytujú 
čoraz častejšie, a to narastajúcou ničivou 
silou a intenzitou; ich následkom je strata 
ľudských životov, zničená hospodárska a 
sociálna infraštruktúra a škody na 
životnom prostredí.

V posledných rokoch sa prírodné a 
človekom zavinené katastrofy vyskytujú 
čoraz častejšie, a to narastajúcou ničivou 
silou a intenzitou; ich následkom je strata 
ľudských životov, majetku vrátane 
kultúrneho dedičstva, zničená hospodárska 
a sociálna infraštruktúra a škody na 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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životnom prostredí a verejnom zdraví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2a (nové)

2a) Je potrebné zahrnúť rozmer 
verejného zdravia do všetkých zásahov 
civilnej ochrany so zreteľom na 
skutočnosť, že všetky katastrofy pôsobia 
na ľudí po fyzickej a psychickej stránke, 
čo pomerne dlhé obdobie po ukončení 
zásahu významne zaťažuje zdravotný 
systém a systém sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2b (nové)

2b) Cieľom vytvorenia nástrojov v oblasti 
civilnej ochrany by mal byť predovšetkým 
prínos pre občanov postihnutých 
katastrofou. Tento prínos by mal byť 
zviditeľnený a merateľný, aby vyjadril 
posolstvo solidarity členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3

(3) Akcia Spoločenstva s cieľom 
vykonávania rezolúcie Rady a zástupcov 
vlád členských štátov, ktorí sa stretli v 
rámci Rady, z 8. júla 1991 o zlepšení 
vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi 
v prípade prírodnej alebo technickej 
katastrofy pomáha chrániť ľudí, prostredie 
a majetok. Dohovor Európskej 
hospodárskej komisie Organizácie 
Spojených národov (EHK OSN) o 
cezhraničných účinkoch priemyselných 

(3) Akcia Spoločenstva s cieľom 
vykonávania rezolúcie Rady a zástupcov 
vlád členských štátov, ktorí sa stretli v 
rámci Rady, z 8. júla 1991 o zlepšení 
vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi 
v prípade prírodnej, rádiologickej alebo 
technickej katastrofy pomáha chrániť ľudí, 
prostredie a majetok. Dohovor Európskej 
hospodárskej komisie Organizácie 
Spojených národov (EHK OSN) o 
cezhraničných účinkoch priemyselných 
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havárií, ktorý Spoločenstvo schválilo 
rozhodnutím Rady 98/685/ES , prispel k 
ďalšiemu zlepšeniu prevencie a zvládania 
následkov priemyselných havárií.

havárií, ktorý Spoločenstvo schválilo 
rozhodnutím Rady 98/685/ES, prispel k 
ďalšiemu zlepšeniu prevencie a zvládania 
následkov priemyselných havárií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 4

(4) Rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom sa 
zaviedol mechanizmus Spoločenstva na 
uľahčenie intenzívnejšej spolupráce pri 
pomocných zásahoch civilnej ochrany 
(ďalej len „mechanizmus“), ktorý 
zohľadňuje aj osobitné potreby 
izolovaných, vzdialených a iných regiónov 
Spoločenstva. Za posledné tri roky značne 
narástol počet krajín, ktoré v rámci 
mechanizmu žiadali o pomoc v oblasti 
civilnej ochrany. Mechanizmus by sa mal 
posilniť s cieľom zabezpečiť zefektívnenie 
a zviditeľnenie európskej solidarity a 
umožniť Európe počas mimoriadnej 
udalosti rýchlo zasiahnuť v zmysle 
požiadaviek uvedených v záveroch zo 
zasadania Európskej rady v dňoch 16. a 17. 
júna 2005 a rezolúcie Európskeho 
parlamentu z 13. januára 2005 o katastrofe 
cunami.

(4) Rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom sa 
zaviedol mechanizmus Spoločenstva na 
uľahčenie intenzívnejšej spolupráce pri 
pomocných zásahoch civilnej ochrany 
(ďalej len „mechanizmus“) ktorý 
zohľadňuje aj osobitné potreby v oblasti 
poskytovania pomoci a zásobovania  
izolovaných, vzdialených a iných regiónov 
Spoločenstva. Mali by existovať 
špecializované zásahové tímy, ktoré by 
umožnili lepšie reagovať na situácie a 
potreby v týchto oblastiach. Za posledné 
roky značne narástol počet krajín, ktoré v 
rámci mechanizmu žiadali o pomoc v 
oblasti civilnej ochrany. Mechanizmus by 
sa mal posilniť s cieľom zabezpečiť 
zefektívnenie a zviditeľnenie európskej 
solidarity a umožniť Európe počas 
mimoriadnej udalosti rýchlo zasiahnuť v 
zmysle požiadaviek uvedených v záveroch 
zo zasadania Európskej rady v dňoch 16. a 
17. júna 2005 a uznesenia Európskeho 
parlamentu z 13. januára 2005 o katastrofe 
cunami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 6

(6) Mechanizmus by mal uľahčiť zásahy v 
oblasti civilnej ochrany pri všetkých 
typoch najdôležitejších mimoriadnych 
udalostí vrátane prírodných a človekom 
zavinených katastrof, technických, 
radiačných a ekologických havárií, 
teroristických útokov a havarijného 

(6) Mechanizmus by mal uľahčiť zásahy v 
oblasti civilnej ochrany pri všetkých 
typoch najdôležitejších mimoriadnych 
udalostí vrátane prírodných a človekom 
zavinených katastrof, technických, 
radiačných a ekologických havárií, ku 
ktorým dochádza v alebo mimo 
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znečisťovania morí v zmysle rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2850/2000/ES z 20. decembra 2000, 
ktorým sa ustanovuje rámec Spoločenstva 
pre spoluprácu v oblasti havarijného alebo 
úmyselného znečisťovania morí . V 
prípade každej z uvedených mimoriadnych 
udalostí je možné žiadať o pomoc v oblasti 
civilnej ochrany, ktorá doplní zásahové 
kapacity postihnutej krajiny.

Spoločenstva vrátane teroristických 
útokov a havarijného a úmyselného
znečisťovania morí v zmysle rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2850/2000/ES z 20. decembra 2000, 
ktorým sa ustanovuje rámec Spoločenstva 
pre spoluprácu v oblasti havarijného alebo 
úmyselného znečisťovania morí a najmä 
prvý odsek článku 2 písm. b. V prípade 
každej z uvedených mimoriadnych udalostí 
je možné žiadať o pomoc v oblasti civilnej 
ochrany, ktorá doplní zásahové kapacity 
postihnutej krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 7

(7) Prevencia má pri ochrane pred 
prírodnými, technickými a ekologickými 
katastrofami veľký význam a bude 
potrebné uvažovať o ďalších akciách.  
Prostredníctvom pomoci pri ďalšom 
rozvíjaní systémov včasného varovania by 
Spoločenstvo pomohlo členským štátom 
minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu 
pomoci v prípade prírodných katastrof.
Tieto systémy by mali brať do úvahy 
existujúce informačné zdroje.

(7) Prevencia má pri ochrane pred 
prírodnými, technickými a ekologickými 
katastrofami veľký význam a bude 
potrebné uvažovať o ďalších akciách.   
Prostredníctvom pomoci pri ďalšom 
rozvíjaní systémov včasného varovania a 
systémov varovania by Spoločenstvo 
pomohlo členským štátom minimalizovať 
čas potrebný na mobilizáciu pomoci v 
prípade prírodných katastrof a varovanie 
občanov EÚ. Tieto systémy by mali brať 
do úvahy existujúce informačné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 7a (nové)

7a) Správa krajiny a využívanie pôdy 
tvoria dôležitú časť politík a plánov 
prevencie katastrof a zmiernenie ich 
následkov. Preto by politiky a plány mali 
zabezpečiť integrované prístupy riadenia 
environmentálnych a prírodných zdrojov, 
ktoré zahŕňajú znižovanie rizika katastrof.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 8

(8) Na úrovni členských štátov a 
Spoločenstva je potrebné prijať prípravné 
opatrenia, pomocou ktorých sa v prípade 
mimoriadnej udalosti umožní rýchla 
mobilizácia a náležite flexibilná 
koordinácia pomocných zásahových tímov 
a prostredníctvom programu ďalšieho 
vzdelávania sa zabezpečí schopnosť 
účinnej reakcie a komplementarity 
hodnotiacich a/alebo koordinačných tímov, 
zásahových tímov a prípadných iných 
zdrojov. Iné prípravné opatrenia zahŕňajú 
zhromažďovanie informácií súvisiacich s 
potrebnou zdravotníckou pomocou a 
podporu využívania nových technológií v 
záujme budovania kapacít schopných 
rýchlych zásahov v oblasti civilnej ochrany 
by sa malo uvažovať o rozvoji 
doplnkových modulov pomocných zásahov 
civilnej ochrany, ktoré pozostávajú zo 
zdrojov jedného členského štátu alebo 
viacerých členských štátov.

(8) Na úrovni členských štátov a 
Spoločenstva je potrebné prijať prípravné 
opatrenia, pomocou ktorých sa v prípade 
mimoriadnej udalosti umožní rýchla 
mobilizácia a náležite flexibilná 
koordinácia pomocných zásahových tímov 
a prostredníctvom programu ďalšieho 
vzdelávania sa zabezpečí schopnosť 
účinnej reakcie a komplementarity 
hodnotiacich a/alebo koordinačných tímov, 
zásahových tímov a prípadných iných 
zdrojov. Iné prípravné opatrenia zahŕňajú 
zhromažďovanie informácií súvisiacich s 
potrebnou zdravotníckou pomocou, so
zabezpečením interoperability prístrojov 
používaných počas zásahov a podporu 
využívania nových technológií. V záujme 
budovania kapacít schopných rýchlych 
zásahov v oblasti civilnej ochrany by sa 
malo uvažovať o rozvoji doplnkových 
modulov pomocných zásahov civilnej 
ochrany, ktoré pozostávajú zo zdrojov 
jedného členského štátu alebo viacerých 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 8a (nové)

8a) Informovaní a vzdelaní občania sú 
menej ohrození. Komisia by preto mala na 
doplnenie rozvoja systémov včasného 
varovania a systémov varovania pripraviť 
integrovanú stratégiu boja proti nehodám 
a katastrofám (ako prisľúbila vo svojom 
pracovnom programe na rok 
2002(KOM(2001)0620, bod 4.3, kľúčové 
akcie, s. 10) s osobitným dôrazom na 
informovanie a školenie občanov, najmä 
detí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 8b (nové)

8b) S cieľom zabezpečiť a uľahčiť  
účinnú prevenciu, pripravenosť a reakciu 
na závažné núdzové situácie je potrebné 
organizovať rozsiahle informačné 
kampane a vzdelávacie a osvetové 
iniciatívy určené pre verejnosť, najmä pre 
mladých ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 10

(10) Mechanizmus by mal umožniť 
mobilizáciu pomocných zásahov a uľahčiť 
ich koordináciu na zabezpečenie lepšej 
ochrany, prednostne osôb, ale aj životného 
prostredia a majetku, vrátane kultúrneho 
dedičstva, čím by sa znížili straty na 
ľudských životoch, zranenia, materiálne 
škody, hospodárske a ekologické škody a 
dosiahlo by sa priblíženie k splneniu cieľov 
sociálnej súdržnosti a solidarity.  
Intenzívnejšia spolupráca v oblasti 
pomocných zásahov civilnej ochrany by 
mala byť založená na štruktúre civilnej 
ochrany Spoločenstva, ktorá pozostáva z 
monitorovacieho a informačného centra a 
spoločného pohotovostného 
komunikačného a informačného systému 
riadeného Komisiou a operačnými 
kontaktnými bodmi v členských štátoch.
Takisto by mala poskytovať rámec na zber 
overených informácií o mimoriadnych 
udalostiach, na rozširovanie takýchto 
informácií členským štátom a na zdieľanie 
skúseností získaných pri zásahoch.

(10) Mechanizmus by mal umožniť 
mobilizáciu pomocných zásahov a uľahčiť 
ich koordináciu na zabezpečenie lepšej 
ochrany, prednostne osôb, ale aj verejného 
zdravia, životného prostredia a majetku 
vrátane kultúrneho dedičstva, čím by sa 
znížili straty na ľudských životoch, 
zranenia, materiálne škody, hospodárske a 
ekologické škody a dosiahlo by sa 
priblíženie k splneniu cieľov sociálnej 
súdržnosti a solidarity. Posilnená 
spolupráca v oblasti pomocných zásahov 
civilnej ochrany by mala byť založená na 
štruktúre civilnej ochrany Spoločenstva, 
ktorá pozostáva z monitorovacieho a 
informačného centra a spoločného 
pohotovostného komunikačného a 
informačného systému riadeného Komisiou 
a operačnými kontaktnými bodmi v 
členských štátoch Takisto by mala 
poskytovať rámec na zber overených 
informácií o mimoriadnych udalostiach, na 
rozširovanie takýchto informácií členským 
štátom a na zdieľanie skúseností získaných 
pri zásahoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 16

(16) Mechanizmus Spoločenstva by mohol (16) Mechanizmus Spoločenstva by mohol 
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byť aj nástrojom na uľahčenie a podporu 
krízového manažmentu v súlade so 
Spoločným vyhlásením Rady a Komisie z 
29. septembra 2003 o využívaní nástroja 
Spoločenstva pre oblasť civilnej ochrany v 
rámci krízového manažmentu podľa hlavy 
V Zmluvy o Európskej únii, ako aj 
nástrojom na uľahčenie a podporu 
konzulárnej spolupráce pre prípad 
mimoriadnych udalostí v tretích krajinách.  
Účasť na takom mechanizme a spolupráca 
s inými tretími krajinami by mala byť 
možná, keďže by sa tým zvýšila účinnosť 
mechanizmu.

byť aj nástrojom na uľahčenie a podporu 
krízového manažmentu v súlade so 
Spoločným vyhlásením Rady a Komisie z 
29. septembra 2003 o využívaní nástroja 
Spoločenstva pre oblasť civilnej ochrany v 
rámci krízového manažmentu podľa hlavy 
V Zmluvy o Európskej únii, ako aj 
nástrojom na uľahčenie a podporu 
konzulárnej spolupráce pre prípad 
mimoriadnych udalostí v tretích krajinách. 
Účasť na takom mechanizme a spolupráca 
s tretími krajinami by mala byť možná, 
keďže núdzové situácie v tretích krajinách 
by mohli mať zásadný vplyv na členské 
štáty. Táto účasť by tiež zvýšila účinnosť 
mechanizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1 odsek 2 pododsek 1

2. Ochrana, ktorú má mechanizmus 
zabezpečovať sa vzťahuje prednostne na  
ľudí, ale aj na životné prostredie a 
majetok, vrátane kultúrneho dedičstva, a to 
v prípade prírodných a ľuďmi zavinených 
katastrof, teroristických útokov, 
technických, radiačných alebo 
ekologických havárií vrátane havarijného 
znečisťovania morí (ďalej len „mimoriadne 
udalosti“) v rámci Spoločenstva alebo 
mimo neho, s prihliadnutím na izolované, 
vzdialené a ostatné regióny alebo ostrovy v 
Spoločenstve.

2. Ochrana, ktorú má mechanizmus 
zabezpečovať sa vzťahuje prednostne na  
bezpečnosť občanov a verejné zdravie, ale 
aj na životné prostredie a majetok vrátane 
kultúrneho dedičstva, a to v prípade 
prírodných a ľuďmi zavinených katastrof, 
teroristických útokov, technických, 
radiačných alebo ekologických havárií 
vrátane havarijného a úmyselného
znečisťovania morí ako stanovuje 
rozhodnutie 2850/2000/ES (ďalej len 
„mimoriadne udalosti“) v rámci 
Spoločenstva alebo mimo neho, s 
prihliadnutím na izolované, vzdialené a 
ostatné regióny alebo ostrovy v 
Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 bod 1

(1) určenie zásahových tímov a iného 
podporného zásahového personálu, ktoré 
sú v členských štátoch dostupné na účely 
pomocného zásahu v prípade mimoriadnej 
udalosti, vrátane vojenských prostriedkov a 

(1) určovanie zásahových tímov a iného 
podporného zásahového personálu, ktoré 
sú v členských štátoch dostupné na účely 
pomocného zásahu v prípade mimoriadnej 
udalosti vrátane identifikácie vojenských 
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kapacít, ktoré sú k dispozícii na podporu 
civilnej ochrany;

prostriedkov a kapacít, ktoré môžu byť k 
dispozícii na podporu civilnej ochrany;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 bod 2

(2) zavedenie a realizácia programu 
ďalšieho vzdelávania pre zásahové tímy a 
iný podporný zásahový personál, ako aj pre 
expertov tímov zodpovedných za 
hodnotenie a koordináciu;

(2) zavedenie a realizácia programu 
ďalšieho vzdelávania pre zásahové tímy a 
iný podporný zásahový personál, ako aj pre 
expertov tímov zodpovedných za 
hodnotenie a/alebo koordináciu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 2 bod 3

(3) workshopy, semináre a pilotné projekty 
o hlavných aspektoch zásahov;

(3) školenia, schôdze, výmena 
zamestnancov a odborníkov, cvičenia, 
pracovné semináre, semináre a pilotné 
projekty o hlavných aspektoch zásahov s 
cieľom posilniť prevenciu, pripravenosť 
a účinnú reakciu na mimoriadne udalosti; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 bod 4

(4) vytvorenie a vyslanie tímov 
zodpovedných za hodnotenie a 
koordináciu;

(4) ustanovenie a vyslanie odborníkov, 
kontaktných osôb a tímov zodpovedných 
za hodnotenie a/alebo koordináciu s 
náležitými prostriedkami a vybavením;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 bod 7

(7) rozvoj systémov včasného varovania s 
prihliadnutím na existujúce informačné 
zdroje s cieľom umožniť schopnosť 
rýchleho zásahu zo strany členských štátov 
a MIC;

(7) rozvoj systémov včasného varovania s 
prihliadnutím na existujúce informačné 
zdroje s cieľom umožniť schopnosť 
rýchleho zásahu zo strany členských štátov 
a MIC a informovanie a varovanie 
občanov v oblastiach, v ktorých často 



PR\617028SK.doc PE 374.274v01-0013/20 PR\617028SK.doc

SK

dochádza ku katastrofám prostredníctvom 
používania spoločného systému signálov a 
postupov platných v EÚ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 bod 8

(8) zabezpečenie organizácie dopravy, 
logistiky a inej podpory na úrovni 
Spoločenstva;

(8) zabezpečenie a riadenie organizácie 
poskytovania dopravy záchranárskych 
tímov a vybavenia, logistickej podpory a 
zabezpečenie interoperability používaných 
zariadení a inej podpory na úrovni 
Spoločenstva s cieľom uľahčiť zásahy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 bod 8a (nový)

8a) vytvorenie opatrení na uľahčenie a 
podporu pomoci pre občanov EÚ v 
núdzových situáciách v tretích krajinách;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2a (nový)

Článok 2a
Na účely tohto rozhodnutia:
a) „mimoriadna udalosť“ znamená každú 
situáciu, ktorá má alebo môže mať 
nepriaznivý vplyv na ľudí, verejné 
zdravie, majetok, kultúrne dedičstvo alebo 
životné prostredie a ktorá vznikla v 
dôsledku prírodných, priemyselných alebo 
technických katastrof vrátane 
znečisťovania morí alebo teroristických 
útokov;
b) „pripravenosť“ znamená každé vopred 
prijaté opatrenie na zabezpečenie účinnej 
a rýchlej reakcie na ohrozenie vrátane 
včasného a účinného varovania a 
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dočasnej evakuácie osôb a majetku z 
ohrozených oblastí; 
c) „včasné varovanie“ znamená 
poskytnutie včasných a účinných 
informácií, ktoré umožnia prijať 
opatrenie na predchádzanie alebo 
znižovanie rizík a zabezpečí pripravenosť 
na účinnú reakciu;
d) „rýchla odpoveď“ znamená každé 
opatrenie prijaté počas alebo po núdzovej 
situácii s cieľom riešiť jej bezprostredné 
následky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 odsek 2

2. Členské štáty vyberajú expertov, ktorí 
môžu byť povolaní pôsobiť v tíme 
zodpovednom za hodnotenie alebo 
koordináciu v mieste mimoriadnej udalosti.

2. Členské štáty vyberajú expertov, ktorí 
môžu byť povolaní pôsobiť v tíme 
zodpovednom za hodnotenie a/alebo 
koordináciu v mieste mimoriadnej udalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 odsek 3

3. Členské štáty pracujú na rozvoji 
modulov zásahov civilnej ochrany, ktoré 
pozostávajú zo zdrojov jedného členského 
štátu alebo viacerých členských štátov a 
môžu byť urýchlene vyslané vykonávať 
podporné funkcie alebo plniť prioritné 
potreby.

3. Členské štáty pracujú na rozvoji 
modulov zásahov civilnej ochrany, ktoré 
pozostávajú zo zdrojov jedného členského 
štátu alebo viacerých členských štátov a 
môžu byť urýchlene vyslané, najmä s 
cieľom riešiť prioritné potreby a
vykonávať podporné funkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4 odsek 1 bod c)

c) prispieva k rozvoju systémov včasného 
varovania na úžitok členským štátom a 
MIC;

c) prispieva k rozvoju systémov včasného 
varovania na úžitok občanom EÚ v 
prípade katastrof na území EÚ 
zohľadňujúc existujúce informačné 
zdroje, aby bola možná rýchla reakcia
členských štátov a MIC;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 odsek 1 bod h)

h) bude prijímať opatrenia na uľahčenie 
dopravy zdrojov pre pomocný zásah akcie 
vytvorí kapacitu na mobilizáciu 
doplnkových dopravných prostriedkov 
potrebných na zabezpečenie rýchlej reakcie 
v prípade mimoriadnych udalostí;

h) bude prijímať opatrenia na uľahčenie a 
zabezpečenie včasnej dopravy zdrojov pre 
pomocný zásah akcie a v krátkom čase
vytvorí kapacitu na mobilizáciu 
doplnkových dopravných prostriedkov a 
zariadení potrebných na zabezpečenie 
rýchlej reakcie v prípade mimoriadnych 
udalostí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 odsek 1 bod i)

(i) vytvorí kapacitu na poskytovanie 
základnej logistickej podpory pre expertov 
a uľahčí mobilizáciu logistických a iných 
modulov na podporu tímov členských 
štátov, ktoré sa podieľajú na pomocných 
zásahoch civilnej ochrany Spoločenstva;

(i) vytvorí kapacitu na poskytovanie 
základnej logistickej podpory pre expertov, 
styčných úradníkov, pozorovateľov a 
zásahové tímy a uľahčí mobilizáciu 
logistických a iných modulov na podporu 
tímov členských štátov, ktoré sa podieľajú 
na pomocných zásahoch civilnej ochrany 
Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 4 odsek 2

2. Komisia zavedie program ďalšieho 
vzdelávania zameraný na zlepšenie 
koordinácie pomocných zásahov civilnej 
ochrany prostredníctvom zabezpečenia 
kompatibility a komplementarity medzi 
zásahovými tímami podľa článku 3 ods. 1, 
zásahovými modulmi podľa článku 3 ods. 
3 alebo prípadne inej zásahovej podpory 
podľa článku 3 ods. 4, ako aj 
prostredníctvom prehĺbenia vedomostí 
expertov podľa článku 3 ods. 2. Súčasťou 
programu by mali byť spoločné kurzy a 
cvičenia, ako aj výmenný systém, ktorý 
slúži na vyslanie jednotlivcov do tímov v 
iných členských štátoch.

2. Komisia zavedie program ďalšieho 
vzdelávania zameraný na zlepšenie 
koordinácie pomocných zásahov civilnej 
ochrany prostredníctvom zabezpečenia 
kompatibility a komplementarity medzi 
zásahovými tímami podľa článku 3 ods. 1, 
zásahovými modulmi podľa článku 3 ods. 
3 alebo prípadne inej zásahovej podpory 
podľa článku 3 ods. 4 a prostredníctvom 
prehĺbenia vedomostí expertov podľa 
článku 3 ods. 2, ako aj kvality 
ošetrovateľskej starostlivosti o postihnuté 
osoby. Súčasťou programu by mali byť 
spoločné kurzy a cvičenia, ako aj výmenný 
systém, ktorý slúži na vyslanie 
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jednotlivcov do tímov v iných členských 
štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 8 odsek 1

1. Členský štát, ktorému je žiadosť o 
pomoc adresovaná, pohotovo určí, či je 
schopný poskytnúť požadovanú pomoc a 
informuje o tom žiadajúci členský štát, a to 
buď MIC,  alebo priamo, pričom uvedie 
rozsah a podmienky pomoci, ktorú by 
mohol poskytnúť.  Ak členský štát 
informuje žiadajúci členský štát priamo, 
zároveň príslušne informuje aj MIC.

1. Členský štát, ktorému je žiadosť o 
pomoc adresovaná, pohotovo určí, či je 
schopný poskytnúť požadovanú pomoc a 
informuje o tom žiadajúci členský štát, a to 
buď MIC,  alebo priamo, pričom uvedie 
rozsah a podmienky pomoci, ktorú by 
mohol poskytnúť. Ak členský štát 
informuje žiadajúci členský štát priamo, 
zároveň príslušne informuje aj MIC. MIC 
poskytuje informácie členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 9 odsek 1 pododsek 3

Počas mimoriadnych udalostí, v prípade 
ktorých sa pomoc poskytuje nielen v rámci 
mechanizmu, ale aj podľa nariadenia (ES) 
č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej 
pomoci, Komisia zabezpečí účinnosť, 
koherentnosť a komplementaritu celkového 
zásahu/celkovej reakcie Spoločenstva.

Počas mimoriadnych udalostí, v prípade 
ktorých sa pomoc poskytuje nielen v rámci 
mechanizmu, ale aj podľa nariadenia (ES) 
č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej 
pomoci, Komisia zabezpečí účinnosť, 
koherentnosť a komplementaritu celkového 
zásahu/celkovej reakcie Spoločenstva. Je 
potrebné zabezpečiť, aby v rámci dvoch 
nástrojov nevznikol konflikt medzi 
zásahovými úsiliami alebo k zdvojeniu 
zásahových úsilí. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 10a (nový)

Článok 10a
Dodatočné dopravné prostriedky a 
logistická podpora by sa mali vytvoriť 
prostredníctvom príslušných 
medzinárodných verejných výberových 
postupov na základe existujúcich 
právnych predpisov EÚ o verejnom 
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obstarávaní bez toho, aby sa uplatňovala 
mimoriadna bezpečnostná klauzula. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 13 bod 5a (nový)

5 a) moduly uvedené v článku 3 ods. 3;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 13 bod 5b (nový)

5 b) systémy včasného varovania uvedené 
v článku 4 ods. 1 písm. c);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 13 bod 8a (nový)

8a) usmernenia na vytvorenie a 
prepojenie systému včasného varovania a 
poplašného systému, ako aj na 
informovanie a školenie občanov o tom, 
ako reagovať v núdzovej situácii.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 14 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor zriadený 
článkom 13 návrhu nariadenia Rady, 
ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlych 
zásahov a pripravenosti pre prípad 
mimoriadnych udalostí.

1. Komisii pomáha výbor zriadený 
článkom 13 návrhu nariadenia Rady, 
ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlych 
zásahov a pripravenosti pre prípad 
mimoriadnych udalostí, do ktorého patria 
zástupcovia miestnych a regionálnych 
orgánov; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 15 odsek 1

Komisia každoročne predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
vykonávaní tohto rozhodnutia s tým, že 
uvedie pridanú hodnotu činnosti 
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Spoločenstva pre občanov EÚ, a 
predovšetkým pre osoby postihnuté 
katastrofou. 

Komisia vyhodnotí uplatňovanie tohto 
rozhodnutia každý tretí rok od jeho 
oznámenia  a odošle závery tohto 
vyhodnotenia Európskemu parlamentu a 
Rade.

Komisia tiež vyhodnotí uplatňovanie tohto 
rozhodnutia každý tretí rok od jeho 
oznámenia  a odošle závery tohto 
vyhodnotenia Európskemu parlamentu a 
Rade.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V navrhovanej rekodifikácii, v ktorej sa zároveň rešpektuje súhrnná teória mechanizmu 
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany vytvorená v roku 2001, je predstavených niekoľko 
zlepšení existujúceho rozhodnutia Rady s cieľom posilniť podporné a doplnkové činnosti, 
ktoré umožnia Spoločenstvu ako celku spoločne pomôcť tým, ktorých postihli vážne núdzové 
situácie. Rekodifikácia zároveň dopĺňa predošlý návrh o nástroji rýchlej reakcie a 
pripravenosti.  Zatiaľ čo návrh o nástroji rýchlej reakcie a pripravenosti poskytuje právny 
základ financovania činností civilnej ochrany v období nových finančných výhľadov, nový 
návrh mení a dopĺňa prevádzkové pravidlá, ktoré určujú fungovanie mechanizmu 
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany a poskytuje právny základ novej činnosti 
Spoločenstva, ktorá sa má v tejto oblasti vykonať. 

Dôvody na ďalšiu činnosť

1. Občania sú priamo dotknutí
Ochrana ľudí pred nehodami a katastrofami súvisí so všetkými stránkami každodenného 
života európskych občanov.  Občania považujú všetky otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou a 
istotou, za veľmi dôležité (zamestnanie, sociálne a finančné zabezpečenie, životné a pracovné 
prostredie, zabezpečenie pred vonkajšími a vnútornými hrozbami atď.)  Počas posledných 
troch rokov sa výrazne zvýšil počet žiadostí členských štátov, kandidátskych krajín a  krajín 
rozvojového sveta o pomoc mechanizmu civilnej ochrany, pretože riešenie katastrof presiahlo 
vnútroštátne možnosti zemí.  

2. Hospodársky rozmer 
Európa a zvyšok sveta sú vystavené všetkým typom nebezpečenstiev.  Riziká spojené s 
nebezpečenstvami (t. j. očakávané straty) sú vysoké nielen z hľadiska ľudských životov, ale aj 
hospodárskych strát a zranení (predovšetkým psychologických). Zranenia a dôsledky tzv. 
postnehodového alebo postkatastrofického šoku znamenajú obrovské hospodárske a poistné 
straty a predstavujú veľkú záťaž pre systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia.
Dostupné údaje z oblasti poistenia ukazujú, že hospodárske a poistné straty spojené s 
prírodnými a technologickými katastrofami rastú. V súčasnosti to vyzerá tak, že celosvetové 
hospodárske straty sa každých 10 rokov zdvojnásobia. Ak bude tento trend pretrvávať, ročná 
strata dosiahne v ďalšom desaťročí takmer 150 miliárd eur.  

Návrh umožňuje spoločne využívať zdroje, a tak usporiť značné sumy v oblastiach ako 
logistika a doprava, a tým lepšie využívať niektoré vzácne zdroje.

3. Európsky rozmer a rozmer prevencie 
Napriek tomu, že pohotovostné služby budú počas nehôd alebo katastrof vždy konať na 
miestnej úrovni, mnoho prvkov týkajúcich sa rôznych fáz činností civilnej ochrany má 
európsky rozmer (napr. normovanie), predovšetkým v špecifických odvetviach, ako sú napr. 
chemikálie, doprava, výstavba, telekomunikácie a zdravotníctvo.

Najviac činností spojených s civilnou ochranou je napokon evidentných hlavne počas kríz.  
Ich účinnosť však závisí od činností, ktoré sa vykonali na účely prevencie pred nehodou alebo 
katastrofou, a od zabezpečenia pripravenosti, ako aj od schopnosti zmierniť katastrofu. 
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Mnoho vecí možno vyriešiť systematickým prístupom k otázke a jej riešením ako 
koordinačnej intenzívnej multidisciplinárnej činnosti.  

Závery

Spravodajca považuje civilnú ochranu za komplexný systém, ktorý sa skladá z troch 
dôležitých fáz, t. j. prevencie (vrátane zmiernenia), zásahu (vrátane pripravenosti) a obnovy 
(vrátane analýzy po katastrofe). Civilná ochrana tiež závisí od troch dodatočných 
horizontálnych činností. t. j. posudzovania rizika, riadenia, kontroly a komunikácie a nakoniec 
od informovania a školenia.  

Spravodajca víta odporúčané zmeny v navrhovanom rozhodnutí, ale zároveň by chcel, aby sa 
otázka poskytovania informácií občanom uviedla v rozhodnutí ako dôležitý prvok 
pripravenosti, najmä v oblastiach, v ktorých často dochádza ku katastrofám. Dôležitými 
nástrojmi pri prevencii a zmierňovaní katastrof sú ďalej obhospodarovanie a využitie pôdy.   
Mali by byť neoddeliteľnou súčasťou plánov na znižovanie rizík katastrof a ich riadenia. 

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ani pôvodné, ani rekodifikované 
rozhodnutie neobsahuje vymedzenia pojmov „závažná núdzová situácia“, „včasné varovanie“, 
„rýchla reakcia“ a „pripravenosť“. Domnieva sa, že o týchto termínoch by sa malo uvažovať v 
kontexte vymedzení stanovených v medzinárodne dohodnutom slovníku základných výrazov 
týkajúcich sa riadenia v prípade katastrof oddelenia humanitárnych záležitostí OSN (DHA) 
(január 1992), ako aj v kontexte vymedzení uvedených v legislatívnom uznesení Európskeho 
parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje Nástroj rýchlej reakcie a 
pripravenosti na závažné núdzové situácie. 

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné zahrnúť zložku verejného zdravia do všetkých 
zásahov civilnej ochrany, vzhľadom na to, že všetky katastrofy pôsobia na ľudí po fyzickej aj 
psychickej stránke, a dôsledkom toho je zdravotný systém a systém sociálneho zabezpečenia 
po katastrofách vážne zaťažený pomerne dlhé obdobie po ukončení zásahu .

Podporuje tiež odkaz na využívanie vojenských prostriedkov na podporu civilnej ochrany, 
pretože vynechanie odkazu by vojsku umožnilo pracovať na vlastných operáciách mimo 
rámca existujúceho mechanizmu a civilnej ochrany. 
Skutočnosť je taká, že protipožiarne jednotky sa v niektorých krajinách považujú za súčasť 
vojska (keďže majú vojenskú štruktúru a hierarchiu) a vojsko má v mnohých krajinách 
poznatky a skúsenosti, pokiaľ ide o zásahy vo vážnych núdzových situáciách, ako napr. 
chemických, biologických alebo jadrových katastrofách.  

Použitie vojenského vybavenia a vojakov je najúčinnejšie a najpotrebnejšie v začiatočnej fáze 
závažnej núdzovej situácie.  Zabezpečenie prehľadu a používania týchto zdrojov môže
pomôcť pri záchrane životov, zabrániť duplikácii zdrojov, a tak umožniť dostupnosť 
vzácnych zdrojov v ďalších oblastiach. 

Ďalej sa domnieva, že je potrebné zabezpečiť dodatočné dopravné prostriedky a logistickú 
podporu takým spôsobom, aby členské štáty neposilňovali svoje vlastné národné kapacity 
prostredníctvom finančných prostriedkov Spoločenstva.


