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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Priame zahraničné investície (PZI) sú neoddeliteľnou súčasťou hospodárstva Únie, ktoré 
prispievajú k rozvoju a rastu. PZI však nie sú len o peniazoch a tvorbe pracovných miest, ale 
aj o technológiách, odborných znalostiach, riadení a iných najlepších postupoch, ktoré 
investori prinášajú. Zároveň môžu niektoré investície byť spojené s rizikami, a to často ani nie 
tak pre prijímajúce krajiny ako pre iné susediace krajiny. Členské štáty, ktoré môžu byť 
potenciálne ovplyvnené určitými investíciami, majú nárok na rámec na výmenu informácií a 
oznamovanie svojich obáv ostatným štátom.

Spravodajca víta návrh nariadenia Európskej komisie na vytvorenie rámca na preverovanie 
priamych zahraničných investícií prichádzajúcich do Európskej únie z tretích krajín. Táto 
iniciatíva je konštruktívna, prospeli by jej však tieto pozmeňujúce návrhy a objasnenia.

Preverovacie postupy

Návrh dáva Komisii možnosť vydávať stanoviská určené členským štátom, ktorých PZI sú 
naplánované alebo zrealizované. Hoci navrhnuté časové rámce na vydanie takýchto stanovísk 
sú primerané, je nevyhnutné, aby to Komisia robila čo najskôr, aby sa predišlo zbytočnej 
neistote pre členské štáty a investorov.

Vymedzenie priamych zahraničných investícií (PZI) a konečných investorov

Mala by sa rozšíriť definícia toho, čo predstavuje investíciu z tretej krajiny. Zatiaľ čo návrh 
Komisie sa zaoberá skutočnosťou, že spoločnosť z EÚ sa môže použiť ako prostriedok na 
zakrytie PZI, existujú aj ďalšie nedostatky. Hoci tzv. programy cash-for-passport ešte nie sú 
veľmi rozšírené, v určitých členských štátoch naturalizujú nielen zahraničných investorov, ale 
aj súvisiace peniaze. Konečný investor často nie je známy alebo sa ukrýva za nepriehľadnými 
viacvrstvovými štruktúrami. V tejto súvislosti by mali dotknuté členské štáty mať možnosť 
nájsť informácie o konečných investoroch a konečných hostiteľských krajinách priamych 
zahraničných investícií. Spravodajca sa domnieva, že členské štáty by navrhnuté kontaktné 
miesta mohli používať okrem iného s cieľom získať od Komisie informácie o konečných 
investoroch a hostiteľských krajinách priamych zahraničných investícií v iných členských 
štátoch.

Dôvody na preverovanie

Spravodajca sa domnieva, že zoznam faktorov na preverovanie investícií z dôvodov 
bezpečnosti alebo verejného poriadku by mali zahŕňať aj médiá. Treba tiež zohľadniť priamu 
alebo nepriamu kontrolu štátu spojenú s investorom z tretej krajiny. Pozornosť treba venovať 
aj investíciám, ktoré pochádzajú z krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ, alebo sú s nimi 
priamo alebo nepriamo spojené, alebo ktoré sa trvalo neriadia zásadou právneho štátu alebo 
najlepšími daňovými postupmi. Portfóliové investície tiež nemožno úplne ignorovať. 
Napríklad nadmerné množstvo zahraničných vkladov splatných na požiadanie v najväčšej 
banke členského štátu môže mať určitý dosahy v susedných krajinách. Mechanizmus 
preverovania musí zahŕňať a členské štáty by vo svojich správach mali uvádzať aj investície, 
ktoré sa uskutočňujú v ich teritoriálnych vodách. Na druhej strane, transparentné priame 
investície na jasne vymedzené bezpečnostné alebo obranné účely, ktoré pochádzajú z 
členských štátov NATO a podporuje alebo financuje ich vláda, by nemali byť podliehať 
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zvýšenej kontrole.

Žiadosti o informácie a zabezpečenie dôverných informácií

Žiadosti o informácie zo strany Komisie alebo iných členských štátov týkajúce sa určitých 
investícií v krajine by mali byť riadne odôvodnené. Členské štáty, ktoré prijímajú priame 
zahraničné investície (PZI) nemusia byť zbytočne zaťažené zvýšeným počtom žiadostí. Môže 
to mať za následok neistotu pre investorov a zníženie konkurencieschopnosti nielen v 
príslušných členských štátoch jednotlivo, ale aj v Európskej únii ako celku. Okrem toho tieto 
strany, ktorým boli poskytnuté dôverné informácie, musia nielen zabezpečiť, ale aj prevziať 
zodpovednosť za ich ochranu. Ustanovenie o dôvernosti by sa však nemalo zneužívať s 
cieľom skryť dôležité informácie o investíciách.

Stručne povedané, je dôležité sledovať priame zahraničné investície pochádzajúce z tretích 
krajín. Treba to však robiť primeraným a konštruktívnym spôsobom s jasnými a ucelenými
usmerneniami pre všetkých: investorov, tých, ktorí prijímajú priame zahraničné investície, 
ako aj zainteresované strany, ktoré sú nimi dotknuté. EÚ musí ostať príťažlivou pre investície.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Priame zahraničné investície 
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.

(1) Priame zahraničné investície 
napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej 
konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné 
miesta a umožňujú úspory z rozsahu, 
stimulujú produktivitu, 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. Pri vykonávaní tohto 
nariadenia by sa členské štáty nemali 
snažiť zbytočne obmedzovať priame 
zahraničné investície v strategických 
odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Silné hospodárstvo založené na 
otvorených trhoch, ktoré vytvára 
podnikateľskú klímu s podporou inovácií, 
celosvetové vedúce postavenie a rast, je 
najlepším základom pre bezpečnosť, 
integritu a zvrchovanosť. Zahraničné 
investície prispievajú nielen k 
európskemu rastu, ale aj k vedúcemu 
postaveniu Európy, pokiaľ ide o inovácie, 
výskum a vedu. Keď zahraničné subjekty 
investujú do inovácií a výskumu v Európe, 
investujú do budúcej sily a spôsobilostí 
Európy. Protekcionizmus Európu výrazne 
oslabuje a otvorené trhy ju posilňujú. To 
však nevylučuje, že niektoré investície 
určitých subjektov môžu mať taký 
charakter, keď musí byť Európa 
obozretná, aby sa zabránilo prípadným 
hrozbám pre jej bezpečnosť, integritu a 
zvrchovanosť.

Pozmeňujúci návrh 3

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 reštriktívne opatrenia týkajúce 
sa priamych zahraničných investícií, a to 
len z dôvodu bezpečnosti alebo verejného 
poriadku a za predpokladu, že sú splnené 
určité požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 4
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Návrh nariadenia
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) 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. 
Súčasný právny rámec sa musí posilniť 
vzhľadom na zmeny v postupoch 
týkajúcich sa priamych zahraničných 
investícií a v systémoch preverovania na 
celom svete.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Rámec na preverovanie priamych 
zahraničných investícií by sa mal vnímať 
ako nástroj na podporu pravidelnejšieho 
dialógu medzi príslušnými vnútroštátnymi 
a európskymi orgánmi a investormi. Mal 
by vytvoriť vzťah založený na dôvere a 
transparentnosti a zároveň by sa mala 
poskytnúť investorom väčšia právna 
istota. Komisia by mala byť schopná 
monitorovať systémy preverovania 
používané v iných právnych systémoch po 
celom svete.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 prostriedky 
na monitorovanie a odstránenie všetkých 
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.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

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) 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. 
Okrem toho by sa mal rámec pre 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií vzťahovať na krátkodobé 
investície, ktoré sa prezentujú ako 
dlhodobé záväzky, vrátane priamych 
investičných tokov zameraných na 
vyhnutie sa dani alebo na účely prania 
špinavých peňazí, a investície smerujúce 
do odvetví s vysokým podielom výdavkov 
na výskum a vývoj výrobkov s cieľom 
získať technológiu.

Odôvodnenie

Vyššie priame zahraničné investície z krajín mimo EÚ vo veľkej miere smeruje do odvetví 
špičkových technológií, a to pokiaľ ide o akvizície aj nové investície. Z hľadiska svojej 
relatívnej hodnoty sú najvyhľadávanejším cieľom pre akvizície investorov z tretích krajín 
počítače a elektronika. V druhom štvrťroku 2017 sa v tomto sektore investovalo viac ako 323 
mld. EUR. Z výskumu vyplýva, že obchodné operácie sa určujú podľa toho, odkiaľ investícia 
pochádza a prečo bola vykonaná.
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Pozmeňujúci návrh 8

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 sa mali 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. Pri preverovaní priamych 
zahraničných investícií by mali členské 
štáty a Komisia zvážiť aj to, či existujú 
podobné možnosti investovania pre 
európskych investorov v príslušných 
tretích krajinách, čím sa dodrží zásada 
reciprocity.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

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 

(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 
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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.

verejného poriadku, ktorých 
znefunkčnenie, strata alebo zničenie by 
mali v danom členskom štáte alebo v Únii 
značný vplyv. Malo by to zahŕňať aj 
bezpečnosť dodávok potravín vrátane 
investícií do poľnohospodárskej pôdy a 
iných poľnohospodárskych aktív. Členské 
štáty a Komisia by mali v tomto ohľade 
zároveň zohľadniť, či je zahraničný 
investor priamo alebo nepriamo (napríklad 
formou poskytovania značných finančných 
prostriedkov aj za pomoci subvencií, 
preferenčného daňového zaobchádzania, 
záruk či investícií štátnych fondov atď.) 
pod kontrolou vlády tretej krajiny alebo či 
je tento zahraničný investor v skutočnom 
vlastníctve tejto vlády. Pozornosť by sa 
mala venovať investíciám, ktoré majú 
pôvod v krajinách uvedených v záveroch 
Rady z 5. decembra 2017 týkajúcich sa 
zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely, 
vrátane 47 jurisdikcií, ktoré sa zaviazali, 
že budú riešiť nedostatky vo svojich 
daňových systémoch.  Pozornosť by sa 
mala venovať aj investíciám štátnych 
investičných fondov, ktoré je potrebné 
zosúladiť so všeobecne uznanými 
zásadami a postupmi  týkajúcimi sa 
štátnych investičných fondov (tzv. zásady 
zo Santiaga).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pri prijímaní rozhodnutia o 
postupe preverovania by členské štáty a 
Komisia mali venovať osobitnú pozornosť 
komplexným a umelým daňovým 
dohodám, pretože môžu byť spôsobom, 
ako preverovacie systémy obchádzať.
Povesť investora a krajiny pôvodu a 
tranzitu investície by sa mala preto mala 
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tiež zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať investíciám pochádzajúcim z 
krajín označených za daňové raje, ako aj 
tretím krajinám, ktoré neoprávnene 
chránia finančné aktíva a majetok získaný 
v Únii.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Pri vykonávaní preverovania by 
mali členské štáty a Komisia zohľadňovať 
vplyv priamych zahraničných investícií na 
strategickú nezávislosť Únie a jej 
členských štátov a na hodnotový reťazec 
pre kritické technológie a sektory.

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(13) Je vhodné, aby členské štáty 
stanovili základné prvky procesného rámca 
na preverovanie priamej zahraničnej 
investície, 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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Rámec na preverovanie priamych 
zahraničných investícií by mal členským 
štátom a Komisii poskytovať flexibilitu 
potrebnú na preverenie priamych 
zahraničných investícií predtým (ex-ante) 
a potom (ex-post), ako sa vykonajú.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Členské štáty a Komisia by mali 
mať možnosť zvážiť potenciálne vplyvy 
zahraničných investícií, okrem iného na: 
kritickú infraštruktúru vrátane 
energetiky, dopravy, komunikácií, médií, 
uchovávania údajov, vesmírnej alebo 
finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých 
zariadení, kritické technológie vrátane 
umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, 
technológií s aplikáciami možného 
dvojakého použitia, kybernetickej 
bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej 
technológie, bezpečnosť dodávok 
kritických vstupov a prístup k citlivým 
informáciám alebo schopnosť 
kontrolovať takéto informácie.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) Pri určovaní toho, či priama 
zahraničná investícia môže mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, by 
členské štáty a Komisia mali byť schopné 
zohľadniť, či je zahraničný investor 
priamo alebo nepriamo kontrolovaný 
alebo podporovaný vládou tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 17

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 
podrobiť priamu zahraničnú investíciu 
preverovaniu.

(15) Komisia by navyše mala mať 
možnosť preverovať z hľadiska 
bezpečnosti alebo verejného poriadku 
priame zahraničné investície, ktoré môžu 
mať vplyv na minulé, súčasné a budúce
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 
podrobiť priamu zahraničnú investíciu 
preverovaniu.

Odôvodnenie

Projekty a programy v strategickom záujme Únie, napríklad v oblasti kritickej infraštruktúry, 
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ktoré sú alebo boli financované z peňazí platiteľov daní v EÚ, musí komisia v prípade potreby 
chrániť, a to pred, počas a po ich skončení.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

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 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 vrátane ich 
teritoriálnych vôd, a to na základe 
informácií, ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 19

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 

(18) Na tieto účely je taktiež dôležité 
zabezpečiť vo všetkých členských štátoch 
určitú dostatočnú 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 všetky tieto informácie. 
Súčasťou príslušných informácií sú aspekty 
ako vlastnícka štruktúra zahraničného 
investora a financovanie plánovanej alebo 
zrealizovanej investície vrátane informácií 
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o subvenciách poskytnutých tretími 
krajinami, ak sú k dispozícii.

o subvenciách poskytnutých tretími 
krajinami, ak sú k dispozícii. Citlivé 
informácie by sa mali vylúčiť z rozsahu 
podávania správ a Komisia by v žiadnom 
prípade nemala zasahovať do práva 
každého členského štátu chrániť citlivé 
alebo dôverné informácie.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) V súlade s článkom 346 ods. 1 
písm. a) ZFEÚ nemá byť žiaden členský 
štát povinný poskytovať informácie, 
ktorých sprístupnenie odporuje podľa 
jeho názoru základným záujmom jeho 
bezpečnosti. Platí to aj v prípade, keď 
členské štáty preverujú priame zahraničné 
investície, ktoré môžu mať vplyv na 
projekty alebo programy v záujme Únie, a 
to z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku. Komisia a členské štáty by 
nemali od príslušného členského štátu 
vyžadovať takéto informácie.

Pozmeňujúci návrh 21

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) Komunikácia a spolupráca na 
úrovni členských štátov a Únie by sa mala 
zabezpečiť zriadením kontaktných miest na 
účely preverovania priamych zahraničných 
investícií v každom členskom štáte, ktoré 
by mali byť koordinované ústredným 
kontaktným miestom. Členské štáty by 
mali mať možnosť využívať kontaktné 
miesta okrem iného s cieľom získať od 
Komisie informácie o konečných 
investoroch a hostiteľských krajinách 
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priamych zahraničných investícií v iných 
členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 22

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 
prijať všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ochrany dôverných a iných 
citlivých informácií a prevziať za to 
zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Toto nariadenie sa týka nového 
opatrenia Únie na kontrolu priamych 
zahraničných investícií. Naďalej by sa 
mal zdôrazňovať význam otvoreného 
investičného prostredia. Toto nariadenie 
je tiež zamerané na dosiahnutie cieľa 
voľného pohybu kapitálu medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami v najširšom 
možnom rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 24

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 

(21) Každoročne po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu o jeho uplatňovaní.  Táto správa by 
mala obsahovať príslušné informácie o 
spôsobe, akým členské štáty a Komisia 
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potreby pripojiť sprievodný legislatívny 
návrh.

využili svoje systémy preverovania.
Najneskôr tri roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia by Komisia 
mala predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade dôkladné posúdenie rámcov na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií a vývoja v oblasti systémov v 
jurisdikcii krajín mimo EÚ, ku ktorému 
sa v prípade potreby pripojí legislatívny 
návrh.

Pozmeňujúci návrh 25

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 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 na území 
alebo vo výhradnej hospodárskej zóne 
členského štátu, vrátane investícií, ktoré 
umožňujú účinnú účasť na riadení alebo 
kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva 
hospodársku činnosť;

Pozmeňujúci návrh 26

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 
osoba alebo podnik z tretej krajiny, alebo 
fyzická osoba alebo podnik registrovaný v 
členskom štáte, ktorí sú finančne spojení 
alebo priamo alebo nepriamo 
kontrolovaní fyzickou osobou alebo 
podnikom z tretej krajiny, ktorí plánujú v 
Únii zrealizovať alebo zrealizovali priame 
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zahraničné investície; 

Pozmeňujúci návrh 27

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. Členské štáty si zachovajú, menia 
alebo prijímajú zavedené mechanizmy na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií na svojom území. Preverovanie 
sa môže vykonávať, ak je to nevyhnutné, 
na ochranu bezpečnosti alebo na 
zachovanie verejného poriadku a 
uskutočňuje sa najmä na základe
podmienok stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 28

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

Pozmeňujúci návrh 29

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 
veľkou sumou alebo významnou časťou 
podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú 
právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej 

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

sa kritickej infraštruktúry, kritických 
technológií či kritických vstupov. 
Orientačný zoznam projektov alebo 
programov v záujme Únie sa uvádza 
v prílohe 1.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Faktory, ktoré možno zvážiť pri 
preverovaní

Faktory, ktoré sa zvážia pri preverovaní

Pozmeňujúci návrh 31

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:

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

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

- kritickú infraštruktúru vrátane 
energetiky, dodávok vody, dopravy, 
komunikácií, médií, zdravotníctva,
vzdelávania, základného výskumu, 
uchovávania údajov, vesmírnej alebo 
finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých 
zariadení,
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- akvizície majetku, ktoré by mohli 
ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný 
poriadok;

Pozmeňujúci návrh 34

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 technológie vrátane umelej 
inteligencie, robotiky, polovodičov, 
progresívnych materiálov, kritických 
surovín, nanotechnológií, biotechnológií, 
zdravotníckych technológií, technológií 
s aplikáciami možného dvojakého použitia, 
kybernetickej bezpečnosti, leteckej 
a vesmírnej alebo jadrovej technológie, 
ako aj technológií vyvinutých s verejnou 
podporou,

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- bezpečnosť dodávok kritických 
vstupov alebo

- strategickú nezávislosť Únie a jej 
členských štátov a hodnotový reťazec 
kritických technológií a sektorov, ako aj
bezpečnosť dodávok kritických vstupov;
bezpečnosť dodávok potravín vrátane 
poľnohospodárskej pôdy a iných 
poľnohospodárskych aktív alebo;

Pozmeňujúci návrh 36
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri preverovaní priamych zahraničných 
investícií členské štáty a Komisia zvážia aj 
to, či existujú podobné možnosti 
investovania pre európskych investorov v 
príslušných tretích krajinách so zreteľom 
na štruktúru najmenej rozvinutých krajín 
(zásada reciprocity).

Pozmeňujúci návrh 37

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 krajiny, 
a to aj formou poskytovania značných 
finančných prostriedkov.

Pri určovaní toho, či priama zahraničná 
investícia môže mať vplyv na bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, členské štáty 
a Komisia zohľadnia v maximálnej miere, 
či je zahraničný investor pod priamou 
alebo nepriamou kontrolou vlády tretej 
krajiny, a to aj formou poskytovania 
značných finančných prostriedkov, ako aj 
to, či má tento zahraničný investor 
nadnárodný charakter, a najmä, aké je 
jeho správanie, pokiaľ ide o daňové 
úniky, agresívne daňové plánovanie a 
systematické premiestňovanie výroby.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

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 si ponechajú, menia alebo 
prijímajú opatrenia potrebné na zabránenie 
obchádzaniu mechanizmov na 
preverovanie a rozhodnutí o preverení 
vrátane tých, ktoré sa týkajú situácie, keď 
je podnik napriek registrácii v určitom 
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členskom štáte pod účinnou kontrolou 
alebo vo vlastníctve štátnych príslušníkov 
tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom vylúčiť finančné toky v rámci 
platobnej bilancie zahŕňajú  opatrenia 
uvedené v prvom odseku  štatistické údaje 
o priamych investíciách odzrkadľujúce 
skutočné investície, ktoré boli zostavené v 
súlade s usmerneniami OECD a MMF.

Odôvodnenie

Štatistika priamych zahraničných investícií často zaznamenáva namiesto skutočných investícií 
toky peňazí medzi domácimi a zahraničnými jednotkami nadnárodných konglomerátov, ako aj 
akvizície medzinárodných spoločností . Investície „pretekajú“ napríklad vtedy, keď dcérska 
spoločnosť zahraničného konglomerátu využíva financovanie kapitálu, ktorý dostala ako 
priame investície s cieľom vykonať ďalšie investície v zahraničí, čo ešte zvyšuje prílev a odlev 
priamych zahraničných investícií.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú ostatné členské 
štáty a Komisiu o akýchkoľvek pokusoch 
investorov obísť mechanizmy 
preverovania a rozhodnutia o preverení.

Odôvodnenie

V prípade, že by sa zahraničný investor pokúša obísť mechanizmy preverovania, a teda 
právne predpisy členských štátov a EÚ, znamenalo by to riziko pre daný členský štát a 
potenciálne aj ostatné členské štáty. Je logické informovať ostatné členské štáty o takomto 
potenciálnom riziku.
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Mechanizmy preverovania 
členských štátov musia byť transparentné 
a nesmú diskriminovať jednotlivé tretie 
krajiny. Členské štáty stanovia 
predovšetkým okolnosti vedúce 
k preverovaniu, dôvody na preverovanie 
a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá.

1. Mechanizmy preverovania 
členských štátov musia byť transparentné 
a nediskriminačné. Členské štáty stanovia 
predovšetkým okolnosti vedúce 
k preverovaniu, dôvody na preverovanie 
a uplatniteľné procesné pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 42

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 zaručia úplnú 
dôvernosť informácií vrátane citlivých 
obchodných informácií a obchodných 
tajomstiev, ktoré sprístupnili zahraniční 
investori a dotknutý podnik v postupoch 
preverovania. 

Pozmeňujúci návrh 43

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 majú možnosť uplatniť si súdny 
prostriedok nápravy voči rozhodnutiam 
vnútroštátnych orgánov o preverení, 
pokiaľ sa to nepovažuje za opatrenie, 
ktoré je v rozpore so základnými 
bezpečnostnými záujmami členského 
štátu.
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Odôvodnenie

Zatiaľ čo právo na súdny prostriedok nápravy je základným prvkom právneho štátu v Európe, 
toto právo možno za určitých okolností obmedziť, ak by bolo v rozpore so záujmom národnej 
bezpečnosti, a to najmä vtedy, keď rozhodnutia o preverovaní vydal najvyšší výkonný orgán v 
krajine.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia rozvíja a sprístupňuje
„osvedčený postup“  v rámci mechanizmu 
preverovania, ktorý môžu členské štáty 
prijať, napríklad ak ešte nie je zavedený 
žiadny mechanizmus preverovania.
Členské štáty môžu pri vytváraní 
mechanizmu preverovania využiť službu 
Komisie na podporu štrukturálnych 
reforiem.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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V súlade s článkom 346 ods. 1 písm. a) 
ZFEÚ nie je žiadny členský štát povinný 
poskytovať informácie, ktorých 
sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru 
základným záujmom jeho bezpečnosti.

Odôvodnenie

Určité informácie o preverovaní možno oprávnene považovať za tajomstvo národnej 
bezpečnosti a treba ich chrániť.

Pozmeňujúci návrh 47

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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Členské štáty si zachovajú mechanizmy preverovania.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na základe výročných správ 
členských štátov a s náležitým zreteľom 
na dôvernosť citlivých informácií Komisia 
zverejňuje výročnú správu so súhrnnými 
informáciami o uplatňovaní mechanizmov 
preverovania.
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Pozmeňujúci návrh 49

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 
súčasne postúpia Komisii.

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. Tieto pripomienky sa 
súčasne postúpia Komisii.

Pozmeňujúci návrh 50

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, vydá stanovisko učené 
členskému štátu, v ktorom sa táto priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala. Komisia vydá stanovisko bez 
ohľadu na to, či iné členské štáty predložili 
pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 51

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 

4. Na žiadosť Komisie alebo 
členského štátu, ktorí sa náležite 
domnievajú, že priama zahraničná 
investícia by mohla mať vplyv na 
bezpečnosť alebo verejný poriadok, 
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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.

členský štát, v ktorom sa táto priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, poskytne relevantné
informácie potrebné na pripomienkovanie 
uvedené v odseku 2 alebo na vydanie 
stanoviska uvedeného v odseku 3. Komisia 
môže okrem toho požadovať, aby sa daná 
otázka prerokovala v ústrednom mieste 
preverovania.

Pozmeňujúci návrh 52

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 alebo 
stanoviská podľa odseku 3 sa bezodkladne
adresujú členskému štátu, v ktorom sa 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala, a to 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.

Pozmeňujúci návrh 53

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 programy 
v záujme Únie, môže vydať stanovisko 
určené členskému štátu, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala.

1. 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, vydá stanovisko určené 
členskému štátu, v ktorom sa táto priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala.
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

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. Na žiadosť Komisie členský štát, 
v ktorom sa priama zahraničná investícia 
plánuje alebo sa zrealizovala, predloží 
relevantné informácie uvedené v článku 
10.

Pozmeňujúci návrh 55

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 adresuje svoje stanovisko 
dotknutému členskému štátu bezodkladne
a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 
pracovných dní po doručení informácií, 
o ktoré požiadala podľa odseku 2. Keď 
boli Komisii 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.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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 bez odôvodneného odkladu
k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 57

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) úplná vlastnícka štruktúra 
zahraničného investora a podniku, do 
ktorého sa priama zahraničná investícia 
plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, 
vrátane informácií o ich konečných 
skutočných vlastníkoch;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Informácie doručené v dôsledku 
uplatňovania tohto nariadenia sa používajú 
len na účely, na ktoré sa o ne požiadalo.

1. Informácie doručené v dôsledku 
uplatňovania tohto nariadenia sa používajú 
len na účely, na ktoré sa o ne požiadalo, a 
nesmú viesť k prezradeniu obchodného, 
priemyselného alebo služobného 
tajomstva alebo obchodného postupu, 
alebo informácií, ktorých zverejnenie by 
odporovalo verejnému poriadku.

Odôvodnenie

V rámci tohto nariadenia je potrebná spolupráca, ktorá si vyžaduje výmenu informácií. Týmto 
pozmeňujúcim návrhom sa riešia možné obavy v súvislosti s dôvernosťou a ochrana komerčne 
a profesionálne citlivých informácií.
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Pozmeňujúci návrh 59

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 zabezpečia 
čo najvyššiu úroveň dôvernosti a ochranu 
citlivých informácií vrátane obchodných 
tajomstiev vymedzených v smernici (EÚ) 
2016/943 1a získaných a poskytovaných 
príslušnými zahraničnými investormi a 
podnikmi. Členské štáty a Komisia sú 
zodpovedné za ochranu obchodného 
tajomstva pri vykonávaní postupov 
preverovania.

______________

1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o 
ochrane nesprístupneného know-how a 
obchodných informácií (obchodného 
tajomstva) (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 60

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.

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 poskytne ústredné 
miesto preverovania, prostredníctvom 
ktorého môžu členské štáty úzko 
spolupracovať. Komisia a iné členské štáty 
zapoja tieto kontaktné miesta na 
preverovanie PZI do všetkých záležitostí 
súvisiacich s vykonávaním tohto 
nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 61

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. Každoročne po [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tohto
nariadenia, pričom uvedie relevantné 
informácie o činnostiach filtrovacích 
systémoch členských štátov a Komisie.
Najneskôr … [tri roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
dôkladné posúdenie rámcov na filtrovanie 
priamych zahraničných investícií a vývoja 
filtrovacích systémov v jurisdikcii krajín 
mimo EÚ, ku ktorému v prípade potreby 
pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Program rozvoja európskeho 
obranného priemyslu:

Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady z ... ktorým sa ustanovuje 
Programu rozvoja európskeho obranného 
priemyslu zameraného na podporu 
konkurencieschopnosti a inovačnej 
kapacity obranného priemyslu EÚ; Ú. v. 
EÚ L ... (COM(2017)0294).

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha – zarážka 6 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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– Európsky obranný fond:

Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov – Zriadenie Európskeho 
obranného fondu (COM(2017)0295).

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha – zarážka 6 c (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Stála štruktúrovaná spolupráca 
(PESCO):

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 
11. decembra 2017 o nadviazaní stálej 
štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a 
stanovení zoznamu zúčastnených 
členských štátov; Ú. v. EÚ L 331, 
14.12.2017, s. 57.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha – zarážka 6 d (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Európsky fond pre strategické 
investície

nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene 
nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) 
č. 1316/2013;

Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o 
predĺženie trvania Európskeho fondu pre 
strategické investície, ako aj o zavedenie 
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technických vylepšení pre uvedený fond a 
pre Európske centrum investičného 
poradenstva;



AD\1150216SK.docx 33/34 PE615.441v03-00

SK

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií 
do Európskej únie

Referenčné čísla COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

INTA
26.10.2017

Výbor požiadaný o stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

ECON
26.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum vymenovania

Roberts Zīle
5.10.2017

Prerokovanie vo výbore 25.1.2018 20.3.2018

Dátum prijatia 27.3.2018

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

38
8
4

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 
Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian 
Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana 
Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline 
Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, 
Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon 
Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, 
Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas 
Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, 
Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese



PE615.441v03-00 34/34 AD\1150216SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

38 +

ALDE Caroline Nagtegaal

ECR Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, 
Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, 
Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, 
Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, 
Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi 
Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE Ana Miranda, Molly Scott Cato

8 -

ALDE Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF Gerolf Annemans

GUE/NGL Matt Carthy

NI Sotirios Zarianopoulos

S&D Alfred Sant

4 0

EFDD Marco Valli

ENF Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL Marisa Matias

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


	1150216SK.docx

