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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-088 
predložené Výbor pre medzinárodný obchod

Správa
Franck Proust A8-0198/2018
Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Návrh nariadenia (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Súdneho 
dvora č. 2/2015 zo 16. mája 2017 1a.
_________________
1a Stanovisko Súdneho dvora č. 2/2015 zo 
16. mája 2017 (Ú. v. EÚ C 239, 24.7.2017, 
s. 3).

Odôvodnenie

Vzhľadom na nedávnu judikatúru je vhodné objasniť, že na portfóliové investície sa toto 
nariadenie nemôže vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Priame zahraničné investície (1) Priame zahraničné investície 
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napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
miesta a umožňujú úspory z rozsahu, 
prinášajú kapitál, technológie, inováciu, 
expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre 
vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov Investičného plánu Komisie pre 
Európu a podieľajú sa na iných projektoch 
a programoch Únie.

napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
miesta a umožňujú úspory z rozsahu, 
prinášajú kapitál, technológie, inováciu, 
expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre 
vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov Investičného plánu pre Európu a 
podieľajú sa na iných projektoch a 
programoch Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia a jej členské štáty majú 
otvorené investičné prostredie, ktoré je 
zakotvené v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a je 
pevnou súčasťou medzinárodných 
záväzkov, ktoré Únia a jej členské štáty 
prijali so zreteľom na priame zahraničné 
investície.

(2) Únia a jej členské štáty majú 
otvorené investičné prostredie, ktoré je 
zakotvené v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v 
súlade s článkom 3 ods. 5 Zmluvy o EÚ 
(ďalej len „Zmluva o EÚ“) a je pevnou 
súčasťou medzinárodných záväzkov, ktoré 
Únia a jej členské štáty prijali so zreteľom 
na priame zahraničné investície.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Podľa medzinárodných záväzkov 
prijatých v rámci Svetovej obchodnej 
organizácie, Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj a v obchodných 
a investičných dohodách uzavretých 
s tretími krajinami môžu Únia a jej členské 
štáty prijať reštriktívne opatrenia týkajúce 
sa priamych zahraničných investícií, a to 
z dôvodu bezpečnosti alebo verejného 
poriadku a za predpokladu, že sú splnené 
určité požiadavky.

(3) Podľa medzinárodných záväzkov 
prijatých v rámci Svetovej obchodnej 
organizácie, Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj a v obchodných a 
investičných dohodách uzavretých s tretími 
krajinami môžu Únia a jej členské štáty 
prijať opatrenia obmedzujúce prístup na 
trh, pokiaľ ide o priame zahraničné 
investície, z dôvodu bezpečnosti alebo 
verejného poriadku a za predpokladu, že sú 
splnené určité požiadavky.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Viaceré členské štáty majú zavedené 
opatrenia, na základe ktorých môžu 
z dôvodu verejného poriadku alebo 
verejnej bezpečnosti obmedziť pohyb 
kapitálu medzi členskými štátmi a medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami. 
Uvedené opatrenia sú vyjadrením cieľov 
a obáv, ktoré majú členské štáty v oblasti 
priamych zahraničných investícií, a vedú 
k istému počtu odlišných opatrení 
z hľadiska rozsahu pôsobnosti a postupu. 
Iné členské štáty takéto mechanizmy 
nemajú.

(4) Viaceré členské štáty majú zavedené 
opatrenia, na základe ktorých môžu z 
dôvodu verejného poriadku alebo verejnej 
bezpečnosti obmedziť pohyb kapitálu 
medzi členskými štátmi a medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami. Uvedené 
opatrenia odrážajú ciele a obavy, ktoré 
majú členské štáty, pokiaľ ide o priame 
zahraničné investície, a vedú k istému 
počtu rôznych a nekoordinovaných 
opatrení z hľadiska ich rozsahu pôsobnosti 
a postupu. Členské štáty, ktoré takéto 
mechanizmy nemajú, môžu stanoviť 
vlastné mechanizmy na základe 
fungovania, skúseností a najlepších 
postupov už existujúcich vnútroštátnych 
mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na úrovni EÚ v súčasnosti neexistuje 
komplexný rámec na preverovanie 
priamych zahraničných investícií 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku.

(5) Na úrovni Únie v súčasnosti 
neexistuje komplexný rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií z hľadiska bezpečnosti alebo 
verejného poriadku, zatiaľ čo hlavní 
obchodní partneri Únie vrátane krajín G7 
vytvorili takéto rámce prostredníctvom 
rôznorodých mechanizmov na 
preverovanie, ktoré sú viac-menej 
transparentné, viac-menej reštriktívne a 
viac-menej predvídateľné.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Je dôležité poskytnúť právnu istotu 
a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu 
a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti 
a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá 
výlučná právomoc členských štátov 
v oblasti ochrany národnej bezpečnosti.

(7) Toto nariadenie by malo poskytovať 
právnu istotu, pokiaľ ide o mechanizmus 
preverovania, a zabezpečiť celoúnijnú 
širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa 
zriadi rámec na preverovanie priamych 
zahraničných investícií do Únie z hľadiska 
bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je 
tým dotknutá výlučná právomoc členských 
štátov v oblasti ochrany národnej 
bezpečnosti. Monitorovanie systémov 
preverovania v tretích krajinách zo strany 
Komisie by takisto malo poskytnúť 
právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Rámec na preverovanie priamych 
zahraničných investícií by mal členským 
štátom a Komisii poskytovať prostriedky 
na odstránenie rizík ohrozujúcich 
bezpečnosť alebo verejný poriadok 
komplexným spôsobom a na prispôsobenie 
sa meniacim okolnostiam, pričom sa 
zachová potrebná pružnosť, aby mohli 
členské štáty pri preverovaní priamych 
zahraničných investícií z hľadiska 
bezpečnosti a verejného poriadku 
zohľadniť svoju osobitnú situáciu 
a vnútroštátne okolnosti.

(8) Rámec na preverovanie priamych 
zahraničných investícií by mal členským 
štátom a Komisii poskytovať právne, 
ľudské a finančné zdroje potrebné na 
riešenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť 
alebo verejný poriadok komplexným 
spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim 
okolnostiam, pričom sa zachová potrebná 
pružnosť, aby mohli členské štáty pri 
preverovaní priamych zahraničných 
investícií z hľadiska bezpečnosti a 
verejného poriadku zohľadniť svoju 
osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti, 
ako aj zlaté akcie a zlaté právomoci.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Mal by sa vzťahovať na široké 
spektrum investícií, ktorými vznikajú 
alebo sa udržiavajú trvácne a priame 
väzby medzi investormi z tretích krajín 
a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku 
činnosť v niektorom členskom štáte.

(9) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať na širokú škálu investícií, 
vrátane priamych investícií 
kontrolovaných zahraničnou vládou, a to 
bez ohľadu na ich objem alebo prahové 
hodnoty účasti, ktoré vytvárajú alebo 
zachovávajú dlhodobé a priame alebo 
nepriame prepojenia medzi zahraničným 
investorom, či už tento investor je alebo 
nie je konečným investorom, a podnikmi, 
ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na 
území členského štátu, v jeho výhradnej 
hospodárskej zóne, ktorá bola vyhlásená 
na základe Dohovoru Organizácie 
Spojených národov o morskom práve, 
alebo kontinentálnom šelfe.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Členské štáty by mali byť schopné 
prijímať potrebné opatrenia v súlade 
s právom Únie, aby sa zabránilo 
obchádzaniu ich mechanizmov 
preverovania a rozhodnutí o preverení 
prijatých na ochranu bezpečnosti alebo 
verejného poriadku. Malo by sa to 
vzťahovať na investície v rámci Únie 
realizované prostredníctvom umelých 
dohôd, ktoré neodrážajú hospodársku 
realitu a obchádzajú mechanizmy 
preverovania a rozhodnutia o preverení, 
keď je investor v konečnom dôsledku vo 
vlastníctve alebo pod kontrolou fyzickej 
osoby alebo podniku z tretej krajiny. Nie je 
tým dotknutá sloboda usadiť sa a voľný 
pohyb kapitálu zakotvené v ZFEÚ.

(10) Členské štáty by mali v súlade s 
právom Únie zachovať, pozmeniť, 
posilniť či prijať opatrenia nevyhnutné na 
to, aby sa rozpoznalo obchádzanie 
mechanizmov preverovania a rozhodnutí 
prijatých na ochranu bezpečnosti alebo 
verejného poriadku a aby sa mu 
predchádzalo. Malo by sa to vzťahovať na 
investície v rámci Únie realizované 
prostredníctvom umelých dohôd, ktoré 
neodrážajú hospodársku realitu 
a obchádzajú mechanizmy preverovania 
a rozhodnutia o preverení vrátane 
prípadov, keď sa výrazne zmenila 
vlastnícka štruktúra alebo iné kľúčové 
znaky investora, ak investor pôsobí ako 
prostredník alebo podnik v konečnom 
dôsledku vlastnený alebo ovládaný 
fyzickou osobou alebo podnikom z tretej 
krajiny. Členské štáty by mali informovať 
Komisiu o každom opatrení, ktoré prijali 
na zabránenie obchádzania 
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mechanizmov. Nie je tým dotknutá 
sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu 
zakotvené v ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) V rámci tohto nariadenia by 
Komisia a členské štáty mali podporovať 
spoluprácu s tretími krajinami a ich 
záväzok prostredníctvom obchodných a 
investičných dohôd a na medzinárodných 
fórach o uplatňovaní postupov 
preverovania.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Na usmernenie členských štátov 
a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je 
vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré 
možno zvážiť pri preverovaní priamej 
zahraničnej investície z hľadiska 
bezpečnosti alebo verejného poriadku. 
Vďaka tomuto zoznamu sa zároveň zlepší 
transparentnosť procesu preverovania 
z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú 
alebo zrealizovali priame zahraničné 
investície. Tento zoznam faktorov, ktoré 
môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo 
verejný poriadok, by mal zostať 
informatívny.

(11) Na usmernenie členských štátov 
a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je 
vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré 
by mohli byť zohľadnené pri preverovaní 
priamych zahraničných investícií 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku. Vďaka tomuto zoznamu by sa 
zároveň zlepšila transparentnosť procesu 
preverovania z pohľadu investorov, ktorí 
v Únii realizujú alebo zrealizovali priame 
zahraničné investície. Tento zoznam 
faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal 
zostať neúplný.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pri určovaní toho, či priama 
zahraničná investícia môže mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, by 
mali byť členské štáty a Komisia schopné 
zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej 
účinkov na kritickú infraštruktúru, 
technológie (aj dôležité podporné 
technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné 
z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania 
verejného poriadku, ktorých 
znefunkčnenie, strata alebo zničenie by 
mali v danom členskom štáte alebo v Únii 
značný vplyv. Členské štáty a Komisia by 
mali byť v tomto ohľade zároveň schopné 
zohľadniť, či je zahraničný investor 
priamo alebo nepriamo (napríklad 
formou poskytovania značných 
finančných prostriedkov aj za pomoci 
subvencií) pod kontrolou vlády tretej 
krajiny.

(12) Pri určovaní, či by zahraničné 
investície mohli mať vplyv na bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, by členské štáty a 
Komisia mali vziať do úvahy najmä to, či 
existuje narušenie, zlyhanie, strata alebo 
zničenie dodávok, ktoré by mohlo mať 
vplyv na členský štát alebo Úniu, či 
zahraničného investora ovláda priamo či 
nepriamo vláda tretej krajiny alebo 
investícia kontrolovaná zahraničnou 
vládou, či je zahraničná investícia 
súčasťou štátom riadeného projektu alebo 
programu alebo hospodárskej 
priemyselnej či politickej stratégie 
vykonávanej treťou krajinou s cieľom 
získať alebo previesť kľúčové podporné 
technológie alebo poznatky alebo 
podporiť strategické národné záujmy. To 
by malo platiť aj v prípadoch, keď už je 
investor zapojený do investičných 
projektov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť 
alebo verejný poriadok členského štátu.
Členské štáty a Komisia by z dôvodu 
bezpečnosti alebo verejného poriadku 
mali mať možnosť posúdiť aj potenciálne 
účinky na, okrem iného, kritickú a 
strategickú infraštruktúru, kritické a 
strategické technológie, strategickú 
autonómiu Únie, prístup k citlivým 
informáciám alebo k osobným údajom 
občanov Únie, pluralitu a nezávislosť 
médií a služby všeobecného záujmu a 
služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pri určovaní, či môže mať 
zahraničná investícia vplyv na bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, by členské štáty a 
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Komisia mohli vziať do úvahy aj súvislosti 
a okolnosti, za ktorých k investícii 
dochádza alebo došlo vrátane toho, či by 
investícia mohla viesť k vzniku 
monopolnej štruktúry, či je trh v krajine 
pôvodu zahraničného investora otvorený, 
obmedzený alebo uzavretý, či existuje 
reciprocita a rovnaké podmienky a či 
hrozí porušenie medzinárodných 
nástrojov v oblasti ľudských práv alebo 
základných noriem MOP. Preskúmanie by 
sa malo uskutočniť na základe najlepších 
dostupných informácií, ktoré by mali byť 
presné, komplexné a spoľahlivé.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Členské štáty by mohli 
hospodárskym subjektom, organizáciám 
občianskej spoločnosti alebo sociálnym 
partnerom, ako sú napríklad odborové 
zväzy, povoliť, aby členské štáty požiadali 
o zváženie aktivácie preverovania bez 
toho, aby boli dotknuté rôzne systémy, 
ktoré umožňujú väčšie zapojenie do 
procesu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Ak majú hospodárske subjekty, 
organizácie občianskej spoločnosti alebo 
sociálni partneri, ako napríklad odborové 
zväzy, relevantné informácie alebo 
podstatné a riadne odôvodnené 
pochybnosti týkajúce sa priamych 
zahraničných investícií, ktoré by mohli 
ovplyvniť projekty alebo programy v 
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záujme Únie z dôvodu bezpečnosti alebo 
verejného poriadku, malo by byť možné 
poskytnúť tieto informácie Komisii. 
Komisia by mohla náležite zohľadniť tieto 
informácie pri vydávaní stanoviska.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Je vhodné ustanoviť základné prvky 
procesného rámca na preverovanie priamej 
zahraničnej investície členskými štátmi, 
aby sa investorom, Komisii a iným 
členským štátom umožnilo porozumieť 
tomu, ako by sa takéto investície mali 
preverovať, a zabezpečiť transparentnosť 
preverovania týchto investícií 
a nediskriminačný prístup k jednotlivým 
tretím krajinám. Tieto prvky by mali 
zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na 
preverovanie a možnosť, aby si zahraniční 
investori uplatňovali nárok na súdnu 
nápravu rozhodnutí o preverení.

(13) Je vhodné ustanoviť základné prvky 
procesného rámca na preverovanie priamej 
zahraničnej investície členskými štátmi, 
aby sa investorom, Komisii a iným 
členským štátom umožnilo pochopiť, ako 
by sa takéto investície mali preverovať 
transparentným spôsobom a že nebude 
dochádzať k diskriminácii jednotlivých 
tretích krajín. Tieto prvky by mali zahŕňať 
aspoň stanovenie lehôt na preverovanie 
a možnosť, aby si zahraniční investori 
uplatňovali nárok na súdnu nápravu 
rozhodnutí o preverení pred orgánmi alebo 
súdmi členských štátov v súlade s 
právnymi predpismi členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Mal by sa zriadiť mechanizmus, 
ktorý členským štátom umožní 
spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď 
priama zahraničná investícia v jednom 
členskom štáte môže mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok iných 
členských štátov. Členské štáty by mali 
mať možnosť predložiť pripomienky 
členskému štátu, v ktorom sa investícia 
plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu 
na to, či členské štáty predkladajúce 

(14) Mal by sa zriadiť mechanizmus, 
ktorý členským štátom umožní 
spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď 
by priama zahraničná investícia v jednom 
členskom štáte mohla mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok iných 
členských štátov. Členské štáty by mali 
mať možnosť predložiť pripomienky 
členskému štátu, v ktorom sa investícia 
plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu 
na to, či členské štáty predkladajúce 
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pripomienky alebo členské štáty, v ktorých 
sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, 
majú alebo nemajú zavedený mechanizmus 
preverovania alebo či investíciu preverujú 
alebo nepreverujú. Pripomienky členských 
štátov by sa mali postúpiť aj Komisii. 
Komisia by takisto mala mať možnosť 
vydať v prípade potreby stanovisko pre 
členský štát, v ktorom sa investícia plánuje 
alebo sa zrealizovala, a to bez ohľadu na 
to, či tento členský štát má zavedený 
mechanizmus preverovania alebo preveruje 
investíciu, a bez ohľadu na to, či iné 
členské štáty predložili pripomienky.

pripomienky alebo členské štáty, v ktorých 
sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, 
majú alebo nemajú zavedený mechanizmus 
preverovania alebo či investíciu preverujú 
alebo nepreverujú. Tieto pripomienky by 
mali byť súčasne postúpené aj všetkým 
ostatným členským štátom a Komisii, 
ktorá by potom mala mať možnosť vydať 
stanovisko pre členský štát, v ktorom sa 
investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a 
to bez ohľadu na to, či tento členský štát 
má zavedený mechanizmus preverovania 
alebo preveruje investíciu. Toto stanovisko 
by malo byť súčasne postúpené všetkým 
ostatným členským štátom a nemalo by sa 
zverejniť. Členský štát by mal mať 
možnosť požiadať Komisiu o stanovisko 
alebo ostatné členské štáty o pripomienky, 
pokiaľ ide o priame zahraničné investície 
na jeho území.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Komisia by navyše mala mať 
možnosť preverovať z hľadiska 
bezpečnosti alebo verejného poriadku 
priame zahraničné investície, ktoré môžu 
mať vplyv na projekty a programy 
v záujme Únie. Komisia by tak získala 
nástroj na ochranu projektov a programov, 
ktoré slúžia Únii ako celku, a sú 
významným prínosom k jej 
hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných 
miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to 
predovšetkým projektov a programov, 
ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ 
alebo sú zavedené právnymi predpismi 
Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, 
kritických technológií či kritických 
vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa 
mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam 
projektov alebo programov v záujme Únie, 
v súvislosti s ktorými môže Komisia 

(15) Komisia by navyše mala preverovať 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku priame zahraničné investície, 
ktoré môžu mať vplyv na projekty 
a programy v záujme Únie. Komisia by tak 
získala nástroj na ochranu projektov 
a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, 
a sú významným prínosom k jej 
hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných 
miest a konkurencieschopnosti. Malo by sa 
to týkať predovšetkým projektov 
a programov, ktoré sú do veľkej miery 
financované z EÚ alebo sú zriadené 
právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa 
kritickej a strategickej infraštruktúry, 
kritických a strategických technológií či 
kritických a strategických vstupov. 
V záujme väčšej jasnosti by sa mal 
v prílohe uvádzať neúplný zoznam 
projektov a programov v záujme Únie, 
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podrobiť priamu zahraničnú investíciu 
preverovaniu.

v súvislosti s ktorými môže Komisia 
podrobiť priamu zahraničnú investíciu 
preverovaniu. Komisia by mala byť 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom aktualizovať takýto zoznam.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) S cieľom posilniť dialóg medzi 
inštitúciami Únie by mal mať príslušný 
výbor Európskeho parlamentu možnosť 
vyzvať Komisiu, aby vydala stanovisko k 
priamej zahraničnej investícii plánovanej 
alebo dokončenej v členskom štáte. 
Komisia by mala Európsky parlament 
informovať o krokoch, ktoré podniká po 
prijatí takejto žiadosti.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keď sa Komisia domnieva, že 
priama zahraničná investícia by mohla 
mať z hľadiska bezpečnosti alebo 
verejného poriadku vplyv na projekty alebo 
programy v záujme Únie, mala by mať 
možnosť v primeranej lehote adresovať 
stanovisko tým členským štátom, v ktorých 
sa takáto investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala. Členské štáty by mali 
stanovisko v čo najväčšej miere zohľadniť, 
a ak mu nevyhovejú, mali by to Komisii 
vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej 
spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. 
Komisia by zároveň mala mať možnosť 
požiadať dané členské štáty o informácie, 
ktoré potrebuje na účely preverenia takejto 
investície.

(16) Keď sa Komisia alebo jeden či viac 
členských štátov domnievajú, že 
zahraničná investícia by mohla mať 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku vplyv na projekty alebo programy 
v záujme Únie, Komisia by v primeranej 
lehote mala adresovať stanovisko tým 
členským štátom, v ktorých sa takáto 
investícia plánuje alebo sa zrealizovala a 
takéto členské štáty by mali mať možnosť 
predložiť pripomienky členským štátom, v 
ktorých je takáto investícia plánovaná 
alebo sa zrealizovala. Stanovisko, ktoré by 
sa nemalo zverejniť, by malo byť súčasne 
predložené ostatným členským štátom. 
Členské štáty by mali stanovisko v čo 
najväčšej miere zohľadniť, a ak sa ním 
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neriadia, mali by to Komisii a príslušným 
členským štátom písomne vysvetliť v 
súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce 
podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Komisia by 
zároveň mala mať možnosť požiadať dané 
členské štáty o informácie, ktoré potrebuje 
na účely preverenia takejto investície. 
Členský štát by mal mať možnosť 
požiadať Komisiu o stanovisko alebo 
ostatné členské štáty o pripomienky, 
pokiaľ ide o priame zahraničné investície 
na jeho území.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Ak sa aspoň tretina členských štátov 
domnieva, že priama zahraničná 
investícia pravdepodobne ovplyvní ich 
bezpečnosť alebo verejný poriadok alebo 
sa aspoň jedna tretina členských štátov a 
Komisia domnievajú, že sú ovplyvnené 
projekty alebo programy v záujme Únie z 
dôvodu bezpečnosti a verejného poriadku, 
mali by členské štáty stanovisko Komisie a 
pripomienky ostatných členských štátov 
zohľadniť v čo najväčšej možnej miere a 
poskytnúť Komisii a príslušným členským 
štátom písomné vysvetlenie. Ak sa členský 
štát týmito pripomienkami či stanoviskami 
neriadi, mala by sa Komisia usilovať o 
podporu dialógu medzi členskými štátmi, 
ktoré poskytli pripomienky, a členským 
štátom, v ktorom je plánovaná alebo sa 
zrealizovala priama zahraničná investícia.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými 
členskými štátmi a Komisii preverovanie 
priamej zahraničnej investície by členské 
štáty mali Komisii oznamovať svoje 
mechanizmy preverovania a všetky ich 
zmeny a mali by pravidelne podávať 
správy o uplatňovaní svojich mechanizmov 
preverovania. Z rovnakého dôvodu by 
členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus 
preverovania, mali takisto podávať správu 
o priamych zahraničných investíciách, 
ktoré sa vykonali na ich území, a to na 
základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

(17) S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými 
členskými štátmi, preverovanie priamej 
zahraničnej investície Komisiou a zlepšiť 
spoľahlivosť a porovnateľnosť údajov 
poskytovaných členskými štátmi by 
členské štáty mali Komisii oznamovať 
svoje mechanizmy preverovania a všetky 
ich zmeny a mali by pravidelne podávať 
správy o uplatňovaní svojich mechanizmov 
preverovania. Z rovnakého dôvodu by 
členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus 
preverovania, mali takisto podávať správu 
o priamych zahraničných investíciách, 
ktoré sa vykonali na ich území, v ich 
výhradnej hospodárskej zóne či 
kontinentálnom šelfe, a to na základe 
informácií, ktoré majú k dispozícii. Mali 
by takisto poskytovať informácie o 
opatreniach prijatých s cieľom získať 
takéto informácie.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na tieto účely je taktiež dôležité 
zabezpečiť vo všetkých členských štátoch 
určitú minimálnu úroveň informácií 
a spolupráce, pokiaľ ide o priame 
zahraničné investície patriace do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. Členské štáty, 
v ktorých sa priama zahraničná investícia 
plánuje alebo sa zrealizovala, by mali na 
žiadosť členských štátov alebo Komisie 
sprístupniť tieto informácie. Súčasťou 
príslušných informácií sú aspekty ako 
vlastnícka štruktúra zahraničného investora 
a financovanie plánovanej alebo 
zrealizovanej investície vrátane informácií 
o subvenciách poskytnutých tretími 
krajinami, ak sú k dispozícii.

(18) Na tieto účely je taktiež dôležité 
zabezpečiť určitú minimálnu úroveň 
informácií a spolupráce, pokiaľ ide 
o priame zahraničné investície patriace do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vo 
všetkých členských štátoch, v ktorých sa 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala, na žiadosť členských štátov 
alebo Komisie. Súčasťou príslušných 
informácií sú aspekty ako vlastnícka 
štruktúra zahraničného investora 
a financovanie plánovanej alebo 
zrealizovanej investície vrátane informácií 
o subvenciách poskytnutých tretími 
krajinami, ak sú k dispozícii. Tieto 
informácie by mali byť poskytnuté podľa 
pravidiel uvedených v článku 346 ZFEÚ. 
Mali by byť presné, komplexné a 
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spoľahlivé a mali by uľahčovať 
porovnateľnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Komunikáciu a spoluprácu na úrovni 
členských štátov a Únie by malo posilniť 
zriadenie kontaktných miest na účely 
preverovania priamych zahraničných 
investícií v každom členskom štáte.

(19) Komunikáciu a spoluprácu na úrovni 
členských štátov a Únie by malo posilniť 
zriadenie inštitucionálnych kontaktných 
miest na účely preverovania priamej 
zahraničnej investície v každom členskom 
štáte a osobitnej koordinačnej skupiny na 
preverovanie investícií.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty a Komisia by mali 
prijať všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ochrany dôverných a iných 
citlivých informácií.

(20) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany pre 
všetky dôverné informácie poskytnuté 
príslušnými zahraničnými investormi a 
podnikmi Únie.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Členské štáty by na základe 
najlepších dostupných informácií mali 
poskytnúť Komisii výročnú správu o 
priamych zahraničných investíciách, 
ktoré sa uskutočnili na ich území, v ich 
výhradnej hospodárskej zóne či 
kontinentálnom šelfe. Mali by takisto 
poskytovať informácie o opatreniach 
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prijatých s cieľom získať takéto 
informácie. Na základe týchto výročných 
správ by Komisia mala vypracovať 
výročnú správu o celkovej situácii v 
oblasti investícií v Únii vrátane 
vykonávania tohto nariadenia a mala by 
ju predložiť Európskemu parlamentu. 
Uvedená správa by sa mala zverejniť.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Najneskôr tri roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu o jeho uplatňovaní. Ak sa v správe 
navrhne zmena ustanovení tohto 
nariadenia, môže sa k nej v prípade potreby 
pripojiť sprievodný legislatívny návrh.

(21) Najneskôr do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a následne každé tri roky by Komisia mala 
Európskemu parlamentu a Rade predložiť 
správu posudzujúcu fungovanie a 
účinnosť tohto nariadenia. Toto 
posúdenie by malo zahŕňať aj dlhodobé 
hospodárske kontrolné kapacity iné ako 
priame zahraničné investície, ktorých 
výsledkom je získanie trvalých kapacít s 
priamym vplyvom prostredníctvom 
verejnej zmluvy, ktoré umožnia riadenie či 
kontrolu projektov alebo programov v 
záujme Únie, ako sa uvádza v tomto 
nariadení. Ak sa v správe navrhne zmena 
ustanovení tohto nariadenia, môže sa k nej 
v prípade potreby pripojiť sprievodný 
legislatívny návrh a vo všetkých ostatných 
prípadoch by mal byť informovaný 
Európsky parlament a Rada.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) S cieľom aktualizovať zoznam 
projektov a programov v záujme Únie by 
mala byť Komisii zverená právomoc 
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prijímať akty v súlade s článkom 290 
ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny prílohy k 
tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. V záujme rovnocenného zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa najmä 
všetky dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov a 
odborníci Európskeho parlamentu a Rady 
majú systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré 
delegované akty pripravujú.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „priama zahraničná investícia“ je 
investícia každého druhu zo strany 
zahraničného investora, ktorý sa usiluje 
vytvoriť alebo udržať trvácne a priame 
väzby medzi zahraničným investorom 
a podnikateľom či podnikom, ktorému 
dáva k dispozícii daný kapitál, s cieľom 
vykonávať hospodársku činnosť 
v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré 
umožňujú účinnú účasť na riadení alebo 
kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva 
hospodársku činnosť;

(1) „priama zahraničná investícia“ je 
investícia každého druhu bez ohľadu na 
jej objem alebo prah účasti, ktorú 
uskutočňuje zahraničný investor, či už 
konečný, alebo nie, a ktorá slúži na 
vytváranie alebo udržanie 
dlhodobých priamych alebo nepriamych 
väzieb medzi zahraničným investorom 
a podnikateľom či podnikom, ktorému 
dáva k dispozícii daný kapitál s cieľom 
vykonávať hospodársku činnosť na území 
členského štátu, v jeho výhradnej 
hospodárskej zóne vyhlásenej na základe 
Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o morskom práve alebo v 
kontinentálnom šelfe, vrátane investícií, 
ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení 
alebo priamej či nepriamej kontrole 
spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku 
činnosť;
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „priama investícia kontrolovaná 
zahraničnou vládou“ je akákoľvek 
priama zahraničná investícia, ktorej 
výsledkom by mohla byť kontrola 
akejkoľvek právnickej osoby so sídlom v 
Únii zo strany zahraničnej vlády alebo 
subjektu kontrolovaného zahraničnou 
vládou alebo konajúceho v jej mene alebo 
podľa jej pokynov;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „zahraničný investor“ je fyzická 
osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej 
krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo 
zrealizovali priamu zahraničnú investíciu;

(2) „zahraničný investor“ je fyzická 
alebo právnická osoba alebo podnik 
z tretej krajiny, alebo národná či štátna 
inštitúcia, ktoré plánujú zrealizovať alebo 
už zrealizovali priamu zahraničnú 
investíciu, či už ide o konečného 
investora, alebo sprostredkovateľa 
zastupujúceho tohto investora z tretej 
krajiny;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „preverovanie“ je postup, ktorý 
umožňuje posúdiť, prešetriť, povoliť, 
podmieniť, zakázať alebo zrušiť priame 
zahraničné investície;

(3) „preverovanie“ je postup, ktorý 
umožňuje posúdiť, prešetriť, povoliť, 
podmieniť, zakázať alebo zrušiť priame 
zahraničné investície a ktorého lehota 
spracovania sa začína prijatím všetkých 
informácií požadovaných na začatie 
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preverovania príslušným orgánom;

Odôvodnenie

Treba podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby zahraničný investor nezasielal neúplné 
informácie iba preto, aby už začala plynúť lehota na preverovanie. Preto lehota spracovania 
musí začať plynúť až vtedy, keď sú poskytnuté všetky informácie potrebné na vytvorenie 
úplného spisu.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty si môžu zachovať 
zavedené mechanizmy na preverovanie 
priamych zahraničných investícií 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku, zmeniť ich alebo prijať za 
podmienok stanovených v tomto nariadení 
a v súlade s ním.

1. V súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia môžu členské štáty zachovať, 
meniť, sprísňovať či prijímať 
mechanizmy na preverovanie priamych 
zahraničných investícií z dôvodu 
bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže z hľadiska 
bezpečnosti alebo verejného poriadku 
preverovať priame zahraničné investície, 
ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo 
programy v záujme Únie.

2. Komisia z hľadiska bezpečnosti 
alebo verejného poriadku preverí priame 
zahraničné investície, ktoré môžu mať 
vplyv na projekty alebo programy 
v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. K projektom alebo programom 
v záujme Únie patria najmä projekty alebo 
programy, na financovaní ktorých sa 

3. K projektom alebo programom 
v záujme Únie patria najmä projekty alebo 
programy, na ktoré sa používa 
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veľkou sumou alebo významnou časťou 
podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú 
právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej 
infraštruktúry, kritických technológií či 
kritických vstupov. Orientačný zoznam 
projektov alebo programov v záujme Únie 
sa uvádza v prílohe 1.

financovanie EÚ a na ktoré sa vzťahujú 
právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej 
a strategickej infraštruktúry, technológií 
vrátane kľúčových podporných 
technológií a kritických vstupov, ktoré sú 
nevyhnutné pre bezpečnosť alebo 
zachovanie verejného poriadku. Neúplný 
zoznam týchto projektov alebo programov 
v záujme Únie sa uvádza v prílohe k 
tomuto nariadeniu. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 13a s cieľom zmeniť 
toto nariadenie aktualizáciou zoznamu 
stanoveného v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Faktory, ktoré možno zvážiť pri 
preverovaní

Faktory zohľadňované pri preverovaní

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia môžu pri 
preverovaní priamej zahraničnej investície 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku zvážiť jej prípadné účinky 
napríklad na:

1. Členské štáty a Komisia môžu pri 
preverovaní priamej zahraničnej investície 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku zvážiť jej prípadné účinky okrem 
iného na:

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1



PE621.693/ 20

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- kritickú infraštruktúru vrátane 
energetiky, dopravy, komunikácií, 
uchovávanie údajov, vesmírnu alebo 
finančnú infraštruktúru, ako aj citlivé 
zariadenia,

- kritickú a strategickú infraštruktúru, 
či už fyzickú alebo virtuálnu, okrem iného 
aj v oblasti dodávok energie a vody, 
dopravných sietí, prístavov, železníc, letísk 
a lodeníc, dopravných služieb, 
komunikácií a médií, leteckej a vesmírnej 
infraštruktúry, zariadení na uchovávanie 
údajov, analýzy rozsiahlych údajov, 
volebnej infraštruktúry, infraštruktúry 
finančných služieb, ako aj citlivých 
zariadení;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- kritické technológie vrátane umelej 
inteligencie, robotiky, polovodičov, 
technológií s aplikáciami možného 
dvojakého použitia, kybernetickej 
bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej 
technológie,

- kritické a strategické technológie, a 
to aj okrem iného umelú inteligenciu, 
robotiku, kvantové technológie, 
nanotechnológie, biotechnológie a 
medicínske technológie, informačné a 
komunikačné technológie (IKT), 
elektronické čipy, polovodiče, 
uskladňovanie energie, položky s 
dvojakým použitím, obranu, kybernetickú 
bezpečnosť a kybernetické technológie, 
automobilový priemysel, železnice, 
letecké, kozmické či jadrové technológie, 
výskumné a vývojové zariadenia;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- bezpečnosť dodávok kritických 
vstupov alebo

- strategickú autonómiu Únie, 
bezpečnosť a kontinuitu dodávok 
kritických vstupov, a to okrem iného 
vrátane komodít, surovín, vzácnych 
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zemín, poľnohospodárskych aktív, 
poľnohospodárskej pôdy a 
poľnohospodársko-potravinárskej výroby; 
alebo

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- prístup k citlivým informáciám alebo 
schopnosť kontrolovať citlivé informácie.

- prístup k citlivým informáciám alebo 
osobným údajom občanov Únie, a to 
okrem iného vrátane osobných údajov 
týkajúcich sa zdravia, a schopnosť 
kontrolovať rozsiahle údaje alebo citlivé 
informácie,

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- pluralitu a nezávislosť médií, služby 
všeobecného záujmu a služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu, 
služby v oblasti kultúry, vrátane 
audiovizuálnych služieb, ako aj športové 
zariadenie a služby v oblasti uzatvárania 
športových stávok a kultúrne dedičstvo.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri určovaní toho, či priama zahraničná 
investícia môže mať vplyv na bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, môžu členské štáty 
a Komisia zohľadniť, či je zahraničný 
investor pod kontrolou vlády tretej 

2. Pri určovaní toho, či priama 
zahraničná investícia môže mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, 
členské štáty a Komisia zohľadnia najmä 
to, či:
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krajiny, a to aj formou poskytovania 
značných finančných prostriedkov.

a) existuje riziko narušenia, zlyhania, 
straty alebo zničenia dodávok, ktoré by 
mohlo mať vplyv v členskom štáte alebo 
Únii;
b) zahraničného investora priamo 
alebo nepriamo ovláda vláda, štátne 
orgány alebo ozbrojené sily tretej krajiny 
a/alebo či zahraničný investor 
uskutočňuje štátom riadené projekty či 
programy a priame investície 
kontrolované zahraničnou vládou s 
cieľom splnenia strategických 
priemyselných cieľov, pričom získava či 
prenáša kľúčové podporné technológie 
alebo znalosti, podporuje strategické 
národné záujmy, a to aj prostredníctvom 
vlastníckej štruktúry alebo významného 
financovania, ktoré môže mať podobu 
dotácií, rozšírených úverov a pôžičiek zo 
strany vlády tretej krajiny alebo štátom 
vlastnenej finančnej inštitúcie, a/alebo či 
v jeho ústredí prijímajúcom rozhodnutia 
existuje politický vplyv;
c) investor už je zapojený do 
investičných projektov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo verejný poriadok 
členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účely odseku 2 členské štáty a 
Komisia môžu okrem iného zohľadniť 
tieto skutočnosti:
a) súvislosti a okolnosti, za ktorých k 
investícii dochádza alebo došlo, vrátane 
toho, či je odvetvie v krajine pôvodu 
investorov považované za strategické;
b) či existuje závažné a oprávnené 
riziko, že sa zahraničný investor zapája do 
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nezákonných alebo trestných činností, ako 
je pranie špinavých peňazí, zneužívanie 
finančných prostriedkov, korupcia, 
financovanie terorizmu, organizovaná 
trestná činnosť alebo porušovanie práv 
duševného vlastníctva, alebo porušuje 
medzinárodné nástroje v oblasti ľudských 
práv a základné pracovné normy MOP;
c) či stanovy podniku, do ktorého sa 
investuje, obsahujú doložky o zmene 
vlastníctva;
d) či investícia môže posilniť alebo 
nastoliť monopolnú štruktúru alebo 
kontrolu hodnotového reťazca, napríklad 
prostredníctvom zverejnenia zoznamu 
všetkých fúzií, ktoré analyzovala Komisia, 
na ktorých má podnik z tretej krajiny 
účasť, ako aj zoznam všetkých fúzií, ktoré 
analyzovali vnútroštátne orgány na 
ochranu hospodárskej súťaže a na 
ktorých má príslušný podnik účasť;
e) či je trh v krajine pôvodu 
zahraničného investora otvorený, 
obmedzený alebo uzavretý a či existuje 
reciprocita a rovnaké podmienky;
f) predchádzajúce vzťahy Komisie 
alebo členských štátov so zahraničným 
investorom;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Preskúmanie sa uskutoční na 
základe najlepších dostupných informácií, 
ktoré musia byť presné, komplexné a 
spoľahlivé.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si môžu ponechať opatrenia 
potrebné na zabránenie obchádzaniu 
mechanizmov na preverovanie 
a rozhodnutí o preverení, môžu ich meniť 
alebo prijímať.

Členské štáty zachovávajú, menia, 
posilňujú alebo prijímajú opatrenia 
potrebné na určenie a predchádzanie 
obchádzania mechanizmov preverovania, 
a to aj v prípadoch, keď sa vlastnícka 
štruktúra alebo iné kľúčové 
charakteristiky investora výrazne zmenili. 
Členské štáty informujú Komisiu o 
každom opatrení, ktoré prijali na 
zabránenie obchádzania mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia lehoty na 
vydávanie rozhodnutí o preverení. Takéto 
lehoty im umožnia zohľadniť pripomienky 
členských štátov uvedené v článku 8 
a stanovisko Komisie uvedené v článkoch 
8 a 9.

2. Členské štáty stanovia lehoty na 
vydávanie rozhodnutí o preverení a 
sprístupnia ich verejnosti. Takéto lehoty 
im umožnia zohľadniť pripomienky 
členských štátov uvedené v článku 8 
a stanovisko Komisie uvedené v článkoch 
8 a 9.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu hospodárskym 
subjektom, organizáciám občianskej 
spoločnosti alebo sociálnym partnerom, 
ako sú napríklad odborové zväzy, povoliť, 
aby orgány členských štátov požiadali o 
zváženie aktivácie preverovania bez toho, 
aby boli dotknuté systémy členských 
štátov, ktoré umožňujú väčšie zapojenie 
do procesu.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dôverné informácie vrátane 
citlivých obchodných informácií, ktoré 
sprístupnili zahraniční investori 
a dotknutý podnik, sú chránené.

3. Členské štáty a Komisia zaručia 
najvyššiu úroveň ochrany všetkých 
dôverných informácií, ktoré sprístupnil 
zahraničný investor alebo dotknutý podnik 
Únie počas postupov preverovania v 
súlade s rozhodnutiami Komisie (EÚ, 
Euratom) 2015/443 a (EÚ, Euratom) 
2015/444.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zahraniční investori a dotknuté 
podniky majú možnosť uplatniť si súdny 
prostriedok nápravy voči rozhodnutiam 
vnútroštátnych orgánov o preverení.

4. Zahraniční investori a dotknuté 
podniky Únie musia mať možnosť v 
súlade s vnútroštátnym právom pred 
orgánmi a jurisdikciou členských štátov 
domáhať sa nápravy proti rozhodnutiam 
o preverovaní.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty, ktoré majú zavedené 
mechanizmy preverovania, podávajú 
Komisii o uplatňovaní svojich 
mechanizmov preverovania výročnú 
správu. Správa obsahuje za každé 
vykazované obdobie predovšetkým údaje 
o:

3. Členské štáty, ktoré majú zavedené 
mechanizmy preverovania, predkladajú 
Komisii za každé vykazované obdobie 
dodatočné informácie o uplatňovaní 
svojich mechanizmov preverovania, 
najmä informujú o:

a) priamych zahraničných investíciách, 
ktoré boli preverené a ktoré sa preverujú;

a) priamych zahraničných investíciách, 
ktoré boli preverené a ktoré sa preverujú;

b) rozhodnutiach o preverení, ktorými b) rozhodnutiach o preverení, ktorými 
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sa priame zahraničné investície zakazujú; sa priame zahraničné investície zakazujú;

c) rozhodnutiach o preverení, ktorými 
sa priame zahraničné investície podriaďujú 
podmienkam alebo opatreniam na 
zmiernenie ich rizika;

c) rozhodnutiach o preverení, ktorými 
sa priame zahraničné investície podriaďujú 
podmienkam alebo opatreniam na 
zmiernenie ich rizika;

d) odvetviach, pôvode a hodnote 
priamej zahraničnej investície, ktorá bola 
preverená a ktorá sa preveruje.

d) odvetviach, pôvode a hodnote 
priamej zahraničnej investície, ktorá bola 
preverená a ktorá sa preveruje.

da) rozhodnutiach o preverovaní 
týkajúcich sa projektov alebo programov 
v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty, ktoré nemajú 
zavedené mechanizmy preverovania, 
podávajú Komisii výročnú správu 
o priamych zahraničných investíciách, 
ktoré sa vykonali na ich území, na základe 
informácií, ktoré majú k dispozícii.

2. Členské štáty na základe najlepších 
dostupných informácií a informácií o 
opatreniach prijatých na získanie 
takýchto informácií predložia Komisii 
výročnú správu o priamych zahraničných 
investíciách, ktoré sa uskutočnili na ich 
území, v ich výhradnej hospodárskej zóne 
či kontinentálnom šelfe.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na základe, okrem iného, výročných 
správ, ktoré predložili všetky členské štáty, 
a s náležitým ohľadom na dôverný 
charakter určitých informácií 
obsiahnutých v týchto správach Komisia 
vypracuje výročnú správu objasňujúcu 
celkovú situáciu v oblasti investícií v Únii 
vrátane vykonávania tohto nariadenia a 
predloží ju Európskemu parlamentu. Táto 
správa sa zverejní.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty informujú Komisiu 
a ostatné členské štáty o všetkých 
priamych zahraničných investíciách, ktoré 
sa preverujú v rámci ich mechanizmov 
preverovania, a to do piatich pracovných 
dní od začiatku preverovania. Preverujúce 
členské štáty sa v rámci týchto informácií, 
ak je to vhodné, snažia uviesť, či sa 
domnievajú, že preverovaná priama 
zahraničná investícia pravdepodobne patrí 
do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 139/2004.

1. Členské štáty informujú Komisiu 
a členské štáty o všetkých priamych 
zahraničných investíciách, ktoré sa 
preverujú v rámci ich mechanizmov 
preverovania, a to najneskôr do piatich 
pracovných dní od začiatku preverovania. 
Preverujúci členský štát v rámci týchto 
informácií, ak je to vhodné, uvedie, či by 
podľa jeho názoru preverovaná priama 
zahraničná investícia mohla patriť do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 139/2004.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členský štát môže požiadať Komisiu 
o stanovisko alebo ostatné členské štáty o 
pripomienky, pokiaľ ide o priame 
zahraničné investície na jeho území.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď sa členský štát domnieva, že 
priama zahraničná investícia plánovaná 
alebo zrealizovaná v inom členskom štáte 
by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, môže predložiť 
pripomienky členskému štátu, v ktorom sa 
daná priama zahraničná investícia plánuje 
alebo sa zrealizovala. Tieto pripomienky sa 

2. Keď sa členský štát domnieva, že 
priama zahraničná investícia plánovaná 
alebo zrealizovaná v inom členskom štáte 
by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, predloží 
pripomienky členskému štátu, v ktorom sa 
daná priama zahraničná investícia plánuje 
alebo sa zrealizovala. Pripomienky 
členského štátu sa súbežne postúpia 
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súčasne postúpia Komisii. Komisii a všetkým ostatným členským 
štátom.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa Komisia domnieva, že 
priama zahraničná investícia by mohla mať 
vplyv na bezpečnosť alebo verejný 
poriadok v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, môže vydať stanovisko 
učené členskému štátu, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala. Komisia môže vydať 
stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské 
štáty predložili pripomienky.

3. Keď sa Komisia domnieva, že 
priama zahraničná investícia by mohla mať 
vplyv na bezpečnosť alebo verejný 
poriadok v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, môže vydať stanovisko 
určené členskému štátu, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala. Komisia môže vydať 
stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské 
štáty predložili pripomienky. Stanovisko 
Komisie sa súbežne zašle všetkým 
ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď sa Komisia alebo členský štát 
náležite domnievajú, že priama zahraničná 
investícia by mohla mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu 
požiadať členský štát, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala, o akékoľvek informácie 
potrebné na pripomienkovanie uvedené 
v odseku 2 alebo na vydanie stanoviska 
uvedeného v odseku 3.

4. Členský štát, ktorý má oprávnené 
dôvody sa domnievať, že priama 
zahraničná investícia pravdepodobne 
ovplyvní jeho bezpečnosť alebo verejný 
poriadok, môže adresovať Komisii 
odôvodnenú žiadosť o získanie všetkých 
informácií potrebných na 
pripomienkovanie podľa odseku 2 od 
členského štátu, v ktorom je priama 
zahraničná investícia plánovaná alebo sa 
zrealizovala. Komisia zhromaždí všetky 
získané žiadosti o informácie a postúpi ich 
bezodkladne členskému štátu, v ktorom sa 
priama zahraničná investícia plánuje 
alebo sa zrealizovala. V odôvodnených 
prípadoch môže Komisia aj z vlastného 
podnetu požiadať o informácie potrebné 
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na vydanie stanoviska v zmysle odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pripomienky podľa odseku 2 alebo 
stanoviská podľa odseku 3 sa adresujú 
členskému štátu, v ktorom sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, a to v primeranej lehote 
a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 
pracovných dní po doručení informácií 
uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Keď 
stanovisko Komisie nadväzuje na 
pripomienky od iných členských štátov, 
Komisia má na vydanie stanoviska ďalších 
25 pracovných dní.

5. Pripomienky podľa odseku 2 sa 
adresujú Komisii a členským štátom a 
stanoviská podľa odseku 3 sa adresujú 
členskému štátu, v ktorom sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, a to v primeranej lehote 
a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 
pracovných dní po obdržaní informácií. 
Keď stanovisko Komisie nadväzuje na 
pripomienky od iných členských štátov, má 
Komisia na vydanie stanoviska ďalších 25 
pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty, v ktorých sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, náležite zohľadnia 
pripomienky ostatných členských štátov 
uvedené v odseku 2 a stanovisko Komisie 
uvedené v odseku 3.

6. Členské štáty, v ktorých sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, náležite zohľadnia 
pripomienky ostatných členských štátov 
podľa odseku 2 a stanovisko Komisie 
podľa odseku 3, ako aj názory vyjadrené v 
rámci koordinačnej skupiny na 
preverovanie investícií zriadenej podľa 
článku 12a.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Ak sa aspoň tretina členských štátov 
domnieva, že priama zahraničná 
investícia pravdepodobne ovplyvní ich 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, 
venuje členský štát, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje 
alebo sa zrealizovala, čo najväčšiu 
pozornosť ich pripomienkam a stanovisku 
Komisie a poskytne písomné vysvetlenie.
Ak sa členský štát týmito pripomienkami 
či stanoviskami neriadi, podporí Komisia 
dialóg medzi členskými štátmi, ktoré 
poskytli pripomienky, a členským štátom, 
v ktorom je plánovaná alebo sa 
zrealizovala priama zahraničná investícia.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Spolupráca medzi členskými štátmi 
podľa tohto článku sa uskutočňuje 
prostredníctvom kontaktných miest 
uvedených v článku 12.

7. Spolupráca medzi členskými štátmi 
podľa tohto článku sa uskutočňuje 
prostredníctvom inštitucionálnych 
kontaktných miest na preverovanie 
priamych zahraničných investícií 
(„inštitucionálne kontaktné miesto na 
preverovanie PZI“) a koordinačnej 
skupiny na preverovanie investícií 
zriadenej podľa článku 12a.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď sa Komisia domnieva, že 
priama zahraničná investícia by mohla 
mať z hľadiska bezpečnosti alebo 
verejného poriadku vplyv na projekty alebo 

1. Keď sa Komisia alebo jeden či viac 
členských štátov domnievajú, že priama 
zahraničná investícia pravdepodobne 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
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programy v záujme Únie, môže vydať 
stanovisko určené členskému štátu, 
v ktorom sa táto priama zahraničná 
investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

poriadku ovplyvní projekty alebo programy 
v záujme Únie, vydá Komisia stanovisko 
určené členskému štátu, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala. Stanovisko Komisie sa 
súčasne postúpi ostatným členským 
štátom. Toto stanovisko sa nezverejní.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členský štát môže požiadať Komisiu 
o stanovisko alebo ostatné členské štáty o 
pripomienky, pokiaľ ide o priame 
zahraničné investície na jeho území.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Keď sa členský štát domnieva, že 
priama zahraničná investícia plánovaná 
alebo zrealizovaná v inom členskom štáte 
pravdepodobne ovplyvní jeho bezpečnosť 
alebo verejný poriadok v kontexte 
projektov alebo programov Únie, alebo v 
kontexte záujmov Únie, môže členskému 
štátu, v ktorom sa daná priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, poskytnúť pripomienky. 
Tieto pripomienky sa súčasne postúpia 
Komisii.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže požiadať členský štát, 
v ktorom sa priama zahraničná investícia 
plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky 
informácie, ktoré potrebuje na vydanie 
stanoviska uvedeného v odseku 1.

2. Komisia môže požiadať členský štát, 
v ktorom sa priama zahraničná investícia 
plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky 
informácie, ktoré potrebuje na vydanie 
stanoviska uvedeného v odseku 1. Pri 
riešení takýchto informácií Komisia 
venuje maximálnu pozornosť ich 
potenciálnemu citlivému charakteru. 
Členský štát, zahraničný investor a 
podnikateľ alebo podnik, ktorý investíciu 
prijíma, môžu Komisii predložiť všetky 
relevantné informácie, ktoré Komisia 
považuje za potrebné na vydanie 
stanoviska. Takéto informácie musia byť 
presné, komplexné a spoľahlivé a musia 
uľahčovať porovnateľnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia adresuje svoje stanovisko 
dotknutému členskému štátu v primeranej 
lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 
25 pracovných dní po doručení 
informácií, o ktoré požiadala podľa 
odseku 2. Keď má členský štát zavedený 
mechanizmus preverovania podľa článku 
3 ods. 1 a Komisii boli doručené 
informácie o preverovanej priamej 
zahraničnej investícii podľa článku 8 ods. 
1, stanovisko sa vydá najneskôr 25 
pracovných dní po doručení takýchto 
informácií. Keď sú na vydanie stanoviska 
potrebné dodatočné informácie, daná 25-
dňová lehota plynie odo dňa doručenia 
týchto dodatočných informácií.

3. Komisia vydá svoje stanovisko 
dotknutému členskému štátu v primeranej 
lehote, aby v dôsledku neprimeraného 
zdržania neohrozila priame zahraničné 
investície alebo preverovanie na úrovni 
členského štátu, a v žiadnom prípade nie 
neskôr ako 25 pracovných dní od 
doručenia informácií, ktoré požaduje 
Komisia na vydanie stanoviska podľa 
odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
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Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Stanovisko Komisie sa oznámi 
ostatným členským štátom.

4. Stanovisko Komisie sa oznámi 
ostatným členským štátom a Európskemu 
parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty, v ktorých sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, v čo najväčšej miere 
zohľadnia stanovisko Komisie, a ak 
stanovisku nevyhovejú, vysvetlia to 
Komisii.

5. Členské štáty, v ktorých sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, v čo najväčšej miere 
zohľadnia stanovisko Komisie uvedené v 
odseku 1 alebo pripomienky členských 
štátov uvedené v odseku 1b (nový) a v 
prípade, že sa stanoviskom Komisie alebo 
pripomienkami členských štátov neriadi, 
poskytnú Komisii a príslušným členským 
štátom písomné vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak majú hospodárske subjekty, 
organizácie občianskej spoločnosti alebo 
sociálni partneri, ako napríklad odborové 
zväzy, relevantné informácie a podstatné a 
riadne odôvodnené pochybnosti týkajúce 
sa priamych zahraničných investícií, ktoré 
by mohli ovplyvniť projekty alebo 
programy v záujme Únie z dôvodu 
bezpečnosti alebo verejného poriadku, 
môžu poskytnúť tieto informácie Komisii. 
Komisia môže náležite zohľadniť tieto 
informácie pri vydávaní stanoviska.
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Ak sa aspoň tretina členských štátov 
a Komisia domnievajú, že priama 
zahraničná investícia pravdepodobne 
ovplyvní ich bezpečnosť alebo verejný 
poriadok, venuje členský štát, v ktorom sa 
táto priama zahraničná investícia plánuje 
alebo sa zrealizovala, čo najväčšiu 
pozornosť pripomienkam ostatných 
členských štátov a stanovisku Komisie a 
poskytne písomné vysvetlenie.
Ak sa členský štát týmito pripomienkami 
či stanoviskami neriadi, podporí Komisia 
dialóg medzi členskými štátmi, ktoré 
poskytli pripomienky, a členským štátom, 
v ktorom je plánovaná alebo sa 
zrealizovala priama zahraničná investícia.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. S cieľom posilniť dialóg medzi 
inštitúciami Únie a zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť a zodpovednosť môže 
príslušný výbor Európskeho parlamentu 
vyzvať Komisiu, aby vydala stanovisko o 
priamej zahraničnej investícii plánovanej 
alebo zrealizovanej v určitom členskom 
štáte a aby predstúpila pred daný výbor s 
cieľom prediskutovať všetky otázky 
týkajúce sa uplatňovania tohto 
nariadenia, a najmä uplatňovania 
ustanovení o kontrole investícií, ktoré 
môžu mať vplyv na projekty alebo 
programy v záujme Únie podľa tohto 
nariadenia. Komisia informuje Európsky 
parlament o krokoch, ktoré podniká po 
prijatí takýchto žiadostí.
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
informácie, o ktoré Komisia a iné členské 
štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 
a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce 
členské štáty bezodkladne k dispozícii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
informácie, o ktoré Komisia a iné členské 
štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a 
článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce 
členské štáty k dispozícii bezodkladne a v 
súlade s pravidlami stanovenými v článku 
346 ZFEÚ. Takéto informácie musia byť 
presné, komplexné a spoľahlivé a musia 
uľahčovať porovnateľnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vlastnícka štruktúra zahraničného 
investora a podniku, do ktorého sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo 
v ktorom sa zrealizovala, vrátane 
informácií o ich konečnom ovládajúcom 
akcionárovi, resp. akcionároch;

a) vlastnícka štruktúra, účasť na 
kapitále, charakter priameho 
zahraničného investora a konečného 
investora a podniku, do ktorého sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo 
v ktorom sa zrealizovala, vrátane 
informácií o konečnom ovládajúcom 
akcionárovi, resp. akcionároch;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) financovanie investície na základe 
informácií, ktoré má členský štát 
k dispozícii.

e) financovanie investície a príslušný 
zdroj vrátane dôkazu o jeho zákonnosti na 
základe najlepších informácií, ktoré má 
členský štát k dispozícii.
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Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty a Komisia zabezpečia 
ochranu dôverných informácií získaných 
pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2. Členské štáty a Komisia zaručia 
najvyššiu úroveň a najprísnejšie normy 
ochrany dôverných informácií získaných 
pri uplatňovaní tohto nariadenia, pričom 
náležite zohľadnia citlivé informácie a 
konajú v súlade s rozhodnutiami Komisie 
(EÚ, Euratom) 2015/443 a (EÚ, Euratom) 
2015/444.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kontaktné miesta Inštitucionálne kontaktné miesta na 
preverovanie PZI 

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje kontaktné 
miesto na preverovanie priamych 
zahraničných investícií (ďalej len 
„kontaktné miesto na preverovanie PZI“) 
na účely preverovania priamej zahraničnej 
investície. Komisia a iné členské štáty 
zapoja tieto kontaktné miesta na 
preverovanie PZI do všetkých záležitostí 
súvisiacich s vykonávaním tohto 
nariadenia.

1. Každý členský štát určí 
inštitucionálne kontaktné miesto na 
preverovanie PZI na účely preverovania 
priamych zahraničných investícií. 
Komisia a ostatné členské štáty 
zainteresujú tieto inštitucionálne 
kontaktné miesta na preverovanie PZI, 
ktoré sú zodpovedné za preverovanie 
priamych zahraničných investícií, a 
zabezpečia ich úzku spoluprácu vo 
všetkých otázkach súvisiacich s 
uplatňovaním tohto nariadenia, najmä v 
rámci koordinačnej skupiny na 
preverovanie investícií.
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Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Inštitucionálne kontaktné miesta na 
preverovanie PZI by mali mať možnosť 
udržiavať väzby s inými kontaktnými 
miestami, ktoré vznikli na základe 
vnútroštátnych predpisov alebo právnych 
predpisov Únie a majú tie isté ciele, aby sa 
podporil rozvoj sietí.

Odôvodnenie

Smernicou 2008/114 sa napríklad zriaďujú kontaktné miesta pre ochranu kritických 
európskych infraštruktúr. Prepojenia a vzájomné poskytovanie skúseností medzi kontaktnými 
miestami si nevyžadujú ďalšie prostriedky a umožňujú lepšiu výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Inštitucionálne kontaktné miesta na 
preverovanie PZI musia spĺňať tú istú 
úroveň požiadaviek ako vnútroštátne 
mechanizmy na preverovanie investícií, 
napríklad pokiaľ ide o prístup k 
požadovaným informáciám, úlohu 
koordinácie a zabezpečenia najvyššej 
úrovne ochrany dôverných a citlivých 
informácií.

Odôvodnenie

Inštitucionálne kontaktné miesta musia mať tie isté povinnosti v oblasti zabezpečenia 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
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Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Koordinačná skupina na preverovanie 

investícií
1. Zriaďuje sa koordinačná skupina 
na preverovanie investícií, ktorej predsedá 
zástupca Komisie. Každý členský štát 
vymenuje do tejto skupiny svojho 
zástupcu.
2. Koordinačná skupina na 
preverovanie investícií združuje zástupcov 
a odborníkov z členských štátov a Komisie 
okrem iného s cieľom vymieňať 
osvedčené postupy, riešiť obavy členských 
štátov týkajúce sa fungovania ich 
systémov preverovania a prediskutovať 
akékoľvek otázky, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.
3. Je možné pravidelne vyzývať 
miestne orgány, hospodárske subjekty, 
inštitucionálne a politické zainteresované 
strany a orgány, organizácie občianskej 
spoločnosti, sociálnych partnerov, ako sú 
odbory, agentúry Únie a agentúry 
zodpovedné za podporu konkrétnych 
regiónov alebo odborníkov v oblasti 
hospodárskych informácií, ako aj 
zástupcov mechanizmov preverovania z 
tretích krajín, aby sa podelili o svoje 
skúsenosti.
4. Komisia sa zasadzuje za účasť 
Európskeho parlamentu v úlohe 
pozorovateľa na všetkých relevantných 
stretnutiach.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 12 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12b
Medzinárodná spolupráca

Členské štáty a Komisia podporujú 
spoluprácu v obchodných a investičných 
dohodách s tretími krajinami a na 
medzinárodných fórach o uplatňovaní 
postupov preverovania.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia najneskôr tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti a predloží 
o ňom správu Európskemu parlamentu 
a Rade. Do tohto procesu sa zapoja aj 
členské štáty a poskytnú Komisii 
informácie potrebné na prípravu uvedenej 
správy.

1. Komisia predloží do ... [troch rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] a následne každé tri roky 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
posudzujúcu fungovanie a účinnosť tohto 
nariadenia. Členské štáty sa do tohto 
procesu úzko zapoja a poskytnú Komisii 
informácie potrebné na prípravu uvedenej 
správy.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa v správe odporúča zmeniť 
ustanovenia tohto nariadenia, môže sa k nej 
pripojiť zodpovedajúci sprievodný 
legislatívny návrh.

2. Ak sa v správe odporúča zmeniť 
ustanovenia tohto nariadenia, môže sa k nej 
pripojiť príslušný legislatívny návrh. Ak sa 
Komisia domnieva, že takáto zmena nie je 
potrebná, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade dôvody svojho 
rozhodnutia.
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Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3a sa Komisii 
udeľuje na obdobie troch rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto trojročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 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 pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade so 
zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
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6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 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.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– EFSI
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017 z 25. júna 
2015 o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a nariadenia, 
ktorými sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1291/2013, (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 
2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania 
Európskeho fondu pre strategické 
investície, ako aj o zavedenie technických 
vylepšení pre uvedený fond a pre 
Európske centrum investičného 
poradenstva.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha – zarážka 6 b až 6 i (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– SESAR – Jednotné európske nebo:
Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, 
ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie 
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jednotného európskeho neba (rámcové 
nariadenie).
– spoločné technologické iniciatívy 
Únie vrátane:
palivových článkov a vodíkov, aeronautiky 
a vodíka, iniciatívy za inovačnú medicínu, 
elektronických komponentov a systémov 
pre vedúce postavenie Európy, 
priemyselného odvetvia využívajúceho 
biologické materiály, spoločného podniku 
Shift2Rail,
– Nástroj na prepájanie Európy:
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje Nástroj na 
prepájanie Európy, mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.
– akčný plán 5G pre Európu.
– Európsky obranný fond:
Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Zriadenie Európskeho 
obranného fondu (COM(2017)0295).
– Program rozvoja európskeho 
obranného priemyslu:
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady z dňa ..., ktorým sa ustanovuje 
Program rozvoja európskeho obranného 
priemyslu zameraný na podporu 
konkurencieschopnosti a inovačnej 
kapacity obranného priemyslu EÚ, a 
Európsky obranný fond – rozhodnutie 
Európskej komisie o financovaní 
prípravnej akcie pre výskum v oblasti 
obrany (PADR).
– stála štruktúrovaná spolupráca 
(PESCO):
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 
11. decembra 2017, ktorým sa nadväzuje 
stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) 
a stanovuje zoznam zúčastnených 
členských štátov.



PE621.693/ 43

SK

– Výskumný fond pre uhlie a oceľ:
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/955 z 29. 
mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 
2008/376/ES o prijatí výskumného 
programu Výskumného fondu pre uhlie a 
oceľ a o viacročných technických 
pokynoch pre tento program.


