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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca podporuje celkové ciele a hlavné prvky návrhu nariadenia na vytvorenie rámca 
na preverovanie priamych zahraničných investícií (PZI) do EÚ pochádzajúcich z tretích krajín 
zo strany členských štátov a Komisie. Hoci priame zahraničné investície často predstavujú 
príležitosť pre hospodárstvo EÚ, môžu sa vyskytnúť aj prípady, keď pripustenie určitých 
investícií môže predstavovať riziko pre bezpečnosť a verejný poriadok Únie a členských 
štátov.

Európska únia nemá ani trochu jednotný názor na zahraničné investície v Európe, a tak bude 
zjednodušenie konvergencií, keď to je možné, kľúčovým prvým krokom k vytvoreniu 
spoľahlivých a doplňujúcich sa politických pozícií na úrovni EÚ. Európska únia tak bude mať 
spoločnú odpoveď na rýchlo sa meniace a čoraz zložitejšie investičné prostredie a zároveň sa 
EÚ dostane na rovnakú úroveň s ďalšími svetovými obchodnými a investičnými partnermi, 
ktorí už používajú mechanizmy preverovania priamych zahraničných investícií.  

Vytvorenie plne funkčného koordinačného rámca v celej EÚ si však vyžiada dlhodobé úsilie, 
keďže v súčasnosti majú členské štáty rôzne prístupy a niektoré nemajú zavedený vôbec 
nijaký mechanizmus preverovania. Spravodajca preto podporuje to, že vytvorenie takéhoto 
mechanizmu preverovania v členských štátoch by malo byť naďalej dobrovoľné, ako sa 
uvádza v návrhu Komisie, a zároveň by sa štátom, ktoré toto preverovanie vykonávajú, malo 
umožniť užšie spolupracovať. Spravodajca je navyše presvedčený, že treba zefektívniť 
informačné procesy a zároveň znížiť administratívne zaťaženie všetkých členských štátov.

Medzi pozmeňujúce a objasňujúce návrhy patrí:

 objasniť vymedzenia pojmu zahraničný investor, pokiaľ ide o to, kto je jeho vlastníkom 
a kto ho v skutočnosti ovláda, keďže z polohy sídla podniku nevyhnutne nevyplýva, 
odkiaľ v skutočnosti daná investícia pochádza;

 v súlade s rámcami preverovania vytvorenými v krajinách OECD rozšíriť neúplný 
zoznam oblastí kritických technológií, infraštruktúry a sektorov, ktoré sa môžu 
zohľadniť a na ktoré môže mať potenciálna zahraničná investícia vplyv z hľadiska 
bezpečnosti alebo verejného poriadku; 

 umožniť odborovým organizáciám aktivovať mechanizmy preverovania členských 
štátov a Komisie, podľa príkladu zo systému v súčasnosti používaného v Spojených 
štátoch;

 umožniť Európskemu parlamentu požadovať aktiváciu mechanizmu spolupráce pri 
projektoch a programoch, ktoré sú v záujme Únie;

 zabezpečiť, aby Komisia vykonávala preverovanie príslušných projektov a programov 
v záujme Únie financovaných v súčasnom, ale aj v budúcich viacročných finančných 
rámcoch;

 obmedziť možné nesprávne používanie alebo zneužívanie takéhoto rámca tým, že sa 
zabezpečí, aby členské štáty poskytli odôvodnené vysvetlenie, ako by priama 
zahraničná investícia plánovaná v inom členskom štáte mohla ovplyvniť ich bezpečnosť 
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alebo verejný poriadok, ako aj tým, že sa posilní koordinačná funkcia Komisie; 

 vytvoriť koordinačnú skupinu na preverovanie investícií, v rámci ktorej by si členské 
štáty, ktoré zaviedli mechanizmus preverovania, vymieňali informácie a stanoviská 
o prebiehajúcom preverovaní vykonávanom členskými štátmi a Komisiou, 

 znížiť zaťaženie členských štátov v podobe požiadaviek v oblasti poskytovania 
informácií a určenie požiadaviek týkajúcich sa podávania správ v intervale každé tri 
roky po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 je 
pevnou súčasťou medzinárodných 
záväzkov, ktoré Únia a jej členské štáty 
prijali so zreteľom na priame zahraničné 
investície. Vzhľadom na túto otvorenosť 
by mala Únia vo vzťahoch s tretími 
krajinami podporovať rovnaké 
podmienky.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) keďže mechanizmy preverovania, 
ktoré existujú vo viacerých členských 
štátoch alebo v tretích krajinách, nikdy 
nepredstavujú prekážku priamych 
zahraničných investícií za predpokladu, že 
sú známe, očakávané a príliš 
nespomaľujú realizáciu investícií.
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Pozmeňujúci návrh 3

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 širokú koordináciu a
spoluprácu v celej EÚ tak, že sa zriadi 
rámec na preverovanie priamych 
zahraničných investícií do Únie z hľadiska 
bezpečnosti a verejného poriadku, ak sú 
dotknuté strategické záujmy vrátane 
dôležitých podporných technológií, 
strategických aktív, strategických a 
citlivých údajov atď. Nie je tým dotknutá 
výlučná právomoc členských štátov 
v oblasti ochrany národnej bezpečnosti a 
verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a) Pri posudzovaní mechanizmu 
preverovania priamych zahraničných 
investícií by sa malo dbať na zabezpečenie 
správneho fungovania vnútorného trhu 
prostredníctvom opatrení na 
predchádzanie tzv. pretekov ku dnu medzi 
spoločnosťami a medzi členskými štátmi v 
oblasti daní a odmeňovania a na 
odmeňovanie sociálne zodpovedných 
politík nadobúdania spoločností, ktoré 
zabezpečujú trvalé zamestnanie a slušné 
mzdy.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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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 prostriedky 
na odstránenie rizík ohrozujúcich 
bezpečnosť alebo verejný poriadok 
komplexným spôsobom a na prispôsobenie 
sa meniacim okolnostiam v globálnom 
obchode, pričom sa v plnej miere zachová 
právo členských štátov preverovať priame 
zahraničné investície z hľadiska 
bezpečnosti a verejného poriadku, a to 
vrátane strategických záujmov, dôležitých 
podporných technológií, strategických 
aktív, strategických a citlivých údajov 
atď., a zohľadniť svoju osobitnú situáciu 
a vnútroštátne okolnosti. Rámec by tiež 
mal členským štátom umožniť 
mechanizmus preverovania bez toho, aby 
nejaký prijali.

Pozmeňujúci návrh 6

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 investície, 
ktorými vznikajú alebo sa udržiavajú 
trvácne a priame väzby medzi investormi 
z tretích krajín a podnikmi vykonávajúcimi 
hospodársku činnosť v niektorom 
členskom štáte, a to v miere, v akej súvisia 
s bezpečnosťou a verejným poriadkom.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pri určovaní toho, či priama 
zahraničná investícia môže mať vplyv na 

(12) Pri určovaní toho, či priama 
zahraničná investícia môže mať vplyv na 
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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.

bezpečnosť alebo verejný poriadok, by 
mali byť členské štáty a Komisia schopné 
zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej 
účinkov na kritickú infraštruktúru, kritické 
technológie (aj dôležité podporné 
technológie) a vstupy alebo citlivé 
informácie, 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. V tejto 
súvislosti by mali členské štáty a Komisia
zohľadniť, či zahraničného investora 
vlastní, prevádzkuje, alebo inak priamo 
alebo nepriamo kontroluje vláda alebo 
štátne orgány tretej krajiny a/alebo či 
vykonáva štátom vedené vonkajšie politiky 
priamych zahraničných investícií so 
strategickými cieľmi v priemyselnej 
oblasti, s podporou značných finančných 
prostriedkov a dotácií, rozšíreného 
poskytovania úverov vládou tretej krajiny
alebo finančnou inštitúciou vo vlastníctve 
štátu. Pri preverovaní priamych 
zahraničných investícií môže Komisia tiež 
posúdiť vplyv na špecifické kľúčové 
know-how a technológie, ktoré by mohli 
byť dôležité z hľadiska strednodobej a 
dlhodobej hospodárskej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 8

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 a Komisii umožní
transparentne spolupracovať a navzájom 
si pomáhať, keď môže mať priama 
zahraničná investícia v jednom členskom 
štáte vplyv na bezpečnosť alebo verejný 
poriadok iných členských štátov. Členské 
štáty, ktorých bezpečnosť alebo verejný 
poriadok môžu byť ovplyvnené priamymi 
zahraničnými investíciami v inom 
členskom štáte, by mali mať možnosť 
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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.

predložiť pripomienky Komisii. Komisia 
by potom mala všetky tieto pripomienky 
postúpiť členskému štátu, v ktorom sa 
investícia plánuje, ako aj dotknutému 
členskému štátu. Komisia by takisto mala 
mať možnosť vydať v prípade potreby 
stanovisko pre členský štát, v ktorom sa 
investícia plánuje. Na základe doručených 
pripomienok môže Komisia požadovať, 
aby sa záležitosť prerokovala v rámci 
koordinačnej skupiny na preverovanie 
investícií.

Pozmeňujúci návrh 9

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 
preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo 
verejného poriadku priame zahraničné 
investície, ktoré môžu mať vplyv na 
projekty a programy v záujme Únie. 
Komisia a členské štáty by tak získali
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 zrozumiteľnosti
by sa mal v prílohe uvádzať zoznam 
projektov alebo programov v záujme Únie, 
v súvislosti s ktorými môže Komisia 
podrobiť priamu zahraničnú investíciu 
preverovaniu.
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Pozmeňujúci návrh 10

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 viac ako 
jeden členský štát domnievajú, že priama 
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. 
Členské štáty by mali stanovisko 
zohľadniť, a ak s ním nesúhlasia, 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.

Pozmeňujúci návrh 11

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. Členské štáty, ktoré nemajú 
mechanizmus preverovania, by však mali 
raz ročne podávať správu o priamych 
zahraničných investíciách, ktoré sa 
vykonali na ich území, ak sa týkajú 
projektov a programov v záujme Únie.
Všetky povinnosti podávania správ by sa 
mali uplatňovať po ... [uplynutí dvoch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
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nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 12

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 
výmeny informácií a koordinácie medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o priame 
zahraničné investície patriace do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia vo všetkých 
členských štátoch. Členské štáty, v ktorých 
sa priama zahraničná investícia plánuje 
alebo bola zrealizovaná, by mali 
sprístupniť tieto informácie na žiadosť 
Komisie alebo koordinačnej skupiny na 
preverovanie investícií. Súčasťou 
príslušných informácií sú aspekty ako 
vlastnícka štruktúra zahraničného investora 
a financovanie plánovanej alebo 
zrealizovanej investície vrátane informácií 
o subvenciách poskytnutých tretími 
krajinami.

Pozmeňujúci návrh 13

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 kontaktných miest na 
účely preverovania priamych zahraničných 
investícií v každom členskom štáte, ako aj 
zriadenie koordinačnej skupiny na 
preverovanie investícií. Skupinu by mali 
tvoriť zástupcovia členských štátov a 
predsedať by jej mal zástupca Komisie a 
môže slúžiť ako platforma na výmenu 
názorov a informácií, zlepšenie 
spolupráce a koordinácie a na vzájomnú 
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pomoc v oblasti priamych zahraničných 
investícií.

Pozmeňujúci návrh 14

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 … [štyri roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
a potom každých päť rokov 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.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a) S cieľom aktualizovať projekty 
alebo programy v záujme Únie spojené s 
priamymi zahraničnými investíciami, 
ktoré môžu podliehať prevereniu Komisie, 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať na 
Komisiu, pokiaľ ide o zmenu zoznamu 
projektov a programov v záujme Únie 
podľa článku 3 ods. 3 a uvedeného v 
prílohe 1. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie 
vykonali v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva1a. Predovšetkým v záujme 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa všetky dokumenty 
doručujú Európskemu parlamentu a Rade 
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v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

_______________________

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovuje rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti 
a verejného poriadku, ktoré vykonávajú 
členské štáty a Komisia.

V tomto nariadení sa stanovuje rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií v Únii z hľadiska bezpečnosti 
a verejného poriadku, ktoré vykonávajú 
členské štáty, a stanovuje sa úloha 
Komisie v ňom. 

Pozmeňujúci návrh 17

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 z tretej krajiny alebo podnik, ktorý 
prakticky ovládajú alebo vlastnia štátni
príslušníci tretej krajiny, ktorí plánujú 
zrealizovať alebo zrealizovali priamu 
zahraničnú investíciu;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „podnik z tretej krajiny“ je podnik 6. „podnik z tretej krajiny“ je podnik 
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založený alebo inak zriadený podľa 
právnych predpisov tretej krajiny.

založený alebo inak zriadený podľa 
právnych predpisov tretej krajiny alebo 
podnik, ktorý prakticky ovládajú alebo 
vlastnia štátni príslušníci tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 19

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

Pozmeňujúci návrh 20

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 preveruje priame zahraničné 
investície považované za investície, ktoré 
majú vplyv na projekty alebo programy 
v záujme Únie z dôvodu bezpečnosti alebo 
verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh 21

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 
v rámci súčasného a budúcich 
viacročných finančných rámcov veľkou 
sumou alebo významnou časťou podieľa 
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infraštruktúry, kritických technológií či 
kritických vstupov. Orientačný zoznam 
projektov alebo programov v záujme Únie 
sa uvádza v prílohe 1.

EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne 
predpisy Únie týkajúce sa kritickej 
infraštruktúry, kritických technológií či 
kritických vstupov. Zoznam týchto
projektov alebo programov v záujme Únie 
sa uvádza v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom meniť zoznam projektov 
a programov v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Mechanizmy spolupráce uvedené v 
článkoch 8. a 9. sa môžu aktivovať len po 
tom, ako členské štáty oznámia aktiváciu 
svojich mechanizmov preverovania. 
Mechanizmy spolupráce sa v žiadnom 
prípade nemôžu aktivovať v prípade 
zrealizovaných investícií, kde členské štáty 
preverujú len plánované investície. 
Mechanizmus spolupráce sa môže 
aktivovať v prípade dokončených 
investícií len vo výnimočných prípadoch a 
ak majú členské štáty a Komisia 
opodstatnený dôvod domnievať sa, že 
akékoľvek informácie uvedené v odseku 2 
článku 10 sa zmenili a iba v prípade 
investícií zrealizovaných po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Ak sa 
mechanizmus spolupráce podľa článku 9 
aktivuje v prípade investícií realizovaných 
v členských štátoch, ktoré nemajú 
mechanizmus preverovania, zrealizované 
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investície sa môžu riešiť v rámci 
koordinačnej skupiny na preverovanie 
investícií, ako sa uvádza v článku 12a.

Pozmeňujúci návrh 24

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 môžu pri 
preverovaní priamej zahraničnej investície 
z hľadiska bezpečnosti alebo verejného 
poriadku jedného alebo viacerých 
členských štátov alebo bezpečnosti a 
verejného poriadku projektov alebo 
programov v záujme Únie zvážiť jej 
prípadné účinky napríklad na:

Pozmeňujúci návrh 25

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 a strategickú infraštruktúru 
vrátane energetiky, vodohospodárstva, 
dopravy, komunikácií a médií, 
uchovávania údajov, vesmírnej 
infraštruktúry, infraštruktúry v oblasti 
zdravotných služieb, výskumnej alebo 
finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých 
zariadení a akejkoľvek bezpečnostnej a 
obrannej infraštruktúry,

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- kritické technológie vrátane umelej 
inteligencie, robotiky, polovodičov, 

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

polovodičov, progresívnych materiálov, 
nanotechnológií, biotechnológií, 
zdravotníckych technológií, technológií 
s potenciálom dvojakého použitia, 
kybernetickej bezpečnosti, leteckej, 
obrannej, vesmírnej alebo jadrovej 
technológie; 

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- bezpečnosť dodávok kritických 
vstupov alebo

- bezpečnosť dodávok kritických 
vstupov, vzácnych a strategických 
materiálov; alebo

Pozmeňujúci návrh 28

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 údajom a
informáciám alebo schopnosť kontrolovať 
ich.

Pozmeňujúci návrh 29

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, či je zahraničný 
investor pod priamou alebo nepriamou 
kontrolou vlády alebo štátnych orgánov 
tretej krajiny, a/alebo vedie štátom riadené 
vonkajšie politiky priamych zahraničných 
investícií so strategickými priemyselnými 



AD\1151196SK.docx 17/35 PE615.451v02-00

SK

cieľmi s podporou značných finančných 
prostriedkov alebo dotácií, rozšírených 
úverov a pôžičiek zo strany vlády tretej 
krajiny alebo štátnej finančnej inštitúcie.
Pri preverovaní priamych zahraničných 
investícií môže Komisia tiež posúdiť vplyv 
na špecifické kľúčové know-how a 
technológie, ktoré by mohli byť dôležité z 
hľadiska strednodobej a dlhodobej 
hospodárskej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 30

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 nesmú diskriminovať jednotlivé tretie 
krajiny. Členské štáty stanovia 
predovšetkým okolnosti vedúce 
k preverovaniu, dôvody na preverovanie 
a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá
týkajúce sa preverovania a rozhodnutí o 
preverení.

Pozmeňujúci návrh 31

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.
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Pozmeňujúci návrh 32

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

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznamovanie mechanizmov preverovania 
členskými štátmi a každoročné podávanie 
správ

Oznamovanie mechanizmov preverovania 
členskými štátmi a podávanie správ

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty oznámia Komisii 
svoje existujúce mechanizmy preverovania 
najneskôr do […] (30 dní po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia). Členské štáty 
oznámia Komisii každú zmenu 
existujúceho mechanizmu preverovania 
alebo každý novoprijatý mechanizmus 
preverovania najneskôr do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti daného 
mechanizmu preverovania.

1. Členské štáty oznámia Komisii 
svoje existujúce mechanizmy preverovania 
najneskôr do […30 dní po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia]. Členské štáty 
oznámia Komisii každú zmenu 
existujúceho mechanizmu preverovania 
alebo každý novoprijatý mechanizmus 
preverovania najneskôr do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti daného 
mechanizmu preverovania alebo zmien 
existujúceho mechanizmu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť
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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:

2. Do ... [2 roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] a následne 
každé dva roky členské štáty, ktoré majú 
zavedené mechanizmy preverovania, 
podávajú správu Komisii o uplatňovaní 
svojich mechanizmov preverovania. 
Správa obsahuje za každé vykazované 
obdobie predovšetkým údaje o:

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rozhodnutiach o preverení 
týkajúcich sa projektov a programov 
v záujme Únie;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom je znížiť administratívne zaťaženie členských štátov. Tieto informácie už Komisia 
bude mať k dispozícii (ustanovenia v článku 8 odseku 1) a bude schopná údaje zhrnúť.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
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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.

3. Do ... [dva roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] a následne 
každý rok podávajú členské štáty, ktoré 
nemajú zavedené mechanizmy 
preverovania, Komisii správu o priamych 
zahraničných investíciách, ktoré sa 
vykonali na ich území, ak sa týkajú 
projektov a programov v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh 39

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. Členský štát informuje Komisiu 
a ostatné členské štáty o všetkých 
priamych zahraničných investíciách, ktoré 
podliehajú prevereniu v rámci jeho 
mechanizmu preverovania, a to do piatich 
pracovných dní od jeho začiatku. 
Preverujúci členský štát v rámci týchto 
informácií podľa potreby uvedie, či je 
podľa jeho názoru pravdepodobné, že 
priama zahraničná investícia, ktorá 
podlieha preverovaniu, patrí do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

Pozmeňujúci návrh 40

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 

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 Komisii. Komisia zozbiera 
všetky prijaté pripomienky a predloží ich 
členskému štátu, v ktorom je priama 
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sa súčasne postúpia Komisii. zahraničná investícia plánovaná alebo 
zrealizovaná, ako aj všetkým ostatným 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 41

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 
učené členskému štátu, v ktorom sa táto 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala. Takéto stanovisko zašle aj 
všetkým ostatným členským štátom.
Komisia môže vydať stanovisko bez 
ohľadu na to, či iné členské štáty predložili 
pripomienky.

Pozmeňujúci návrh 42

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. Keď sa členský štát odôvodnene 
domnieva, že priama zahraničná investícia 
by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo 
verejný poriadok, môže sa obrátiť na 
Komisiu so žiadosťou o všetky informácie, 
ktoré získala od členského štátu, v ktorom 
sa táto priama zahraničná investícia plánuje 
alebo bola zrealizovaná, potrebné na 
pripomienkovanie podľa odseku 2 a 
odseku 2. Členské štáty poskytnú odpoveď 
na žiadosť Komisie o informácie do 
piatich pracovných dní odo dňa 
oznámenia aktivácie mechanizmu 
preverovania podľa odseku 1. Komisia 
zozbiera všetky žiadosti o informácie a 
bezodkladne ich predloží členskému štátu, 



PE615.451v02-00 22/35 AD\1151196SK.docx

SK

v ktorom sa priama zahraničná investícia 
plánuje alebo bola zrealizovaná, ako aj 
všetkým ostatným členským štátom. 
Komisia môže aj z vlastnej iniciatívy 
požiadať členský štát, v ktorom sa priama 
zahraničná investícia plánuje alebo sa 
zrealizovala, o všetky informácie, ktoré 
potrebuje na vydanie stanoviska 
uvedeného v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 43

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 v primeranej lehote, 
a žiadnom prípade nie neskôr ako 20 
pracovných dní od doručenia informácií 
uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Komisia 
do piatich pracovných dní  postúpi prijaté 
pripomienky členskému štátu, v ktorom sa 
priama zahraničná investícia plánuje alebo 
sa zrealizovala. Komisia vydá stanovisko 
podľa odseku 3 do 25 pracovných dní a v 
prípadoch, v ktorých jej stanovisko 
nadväzuje na pripomienky od iných 
členských štátov, má na vydanie stanoviska 
ďalších 25 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh 44

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, vo svojom konečnom 
rozhodnutí náležite zohľadnia 
pripomienky iných členských štátov podľa 
odseku 2 a stanovisko Komisie 
podľa odseku 3, ako aj pripomienky 
vyjadrené v rámci koordinačnej skupiny 
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na preverovanie investícií podľa článku 
12a.

Pozmeňujúci návrh 45

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 konzultácií v rámci 
koordinačnej skupiny na preverovanie 
investícií podľa článku 12a, ak o to 
požiada Komisia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rámec na preverovanie Komisiou Mechanizmus spolupráce na preverovanie 
projektov alebo programov v záujme Únie

Pozmeňujúci návrh 47

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 alebo viac ako 
jeden štát odôvodnene domnievajú, že 
priama zahraničná investícia by mohla mať 
vplyv na projekty alebo programy 
v záujme Únie z hľadiska bezpečnosti 
alebo verejného poriadku v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, vydá
stanovisko určené členskému štátu, 
v ktorom sa táto priama zahraničná 
investícia plánuje alebo sa zrealizovala.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Európsky parlament môže 
z dôvodu bezpečnosti alebo verejného 
poriadku požiadať o aktiváciu 
mechanizmu spolupráce pri projektoch 
a programoch v záujme Únie. Komisia 
v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko 
Európskeho parlamentu a v prípade, že 
tak neurobí, uvedie vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Ak sa členský štát domnieva, že 
priama zahraničná investícia by mohla 
mať vplyv na projekty alebo programy v 
záujme Únie, môže požiadať Komisiu o 
vydanie stanoviska členskému štátu, v 
ktorom sa priama zahraničná investícia 
plánuje.

Pozmeňujúci návrh 50

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. Komisia môže požiadať členský 
štát, v ktorom sa priama zahraničná 
investícia plánuje alebo sa zrealizovala, 
o doplňujúce informácie podľa článku 10. 
V žiadosti o tieto informácie Komisia 
vysvetlí, ako môže plánovaná, zvažovaná 
alebo zrealizovaná priama zahraničná 
investícia ovplyvniť bezpečnosť a verejný 
poriadok.
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Pozmeňujúci návrh 51

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 sa predišlo neprimeraným 
zdržaniam v realizácii priamej 
zahraničnej investície alebo vo 
vnútroštátnom preverovaní, a v žiadnom 
prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní 
od doručenia informácií potrebných na 
vydanie stanoviska podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
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. Ak Komisia 
poskytla stanovisko podľa tohto článku, 
informuje Európsky parlament v rámci 
štruktúrovaného dialógu o priamej 
zahraničnej investícii, ktorá má vplyv na 
bezpečnosť a verejný poriadok. V plnej 
miere sa musí zohľadniť článok 11, odsek 
2.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5
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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, zohľadnia stanovisko 
Komisie, a ak stanovisku nevyhovejú, 
písomne to Komisii vysvetlia. Komisia 
postúpi toto vysvetlenie ostatným 
členským štátom, pričom sa v plnej miere 
zohľadní článok 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky v oblasti poskytovania
informácií

Výmena informácií

Pozmeňujúci návrh 55

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 
všetky informácie požadované Komisiou 
na základe článkov 8(4) a 9(2) alebo 
koordinačnou skupinou na preverovanie 
investícií boli sprístupnené bez zbytočného 
odkladu, pričom sa zohľadní citlivosť 
informácií a zaručí sa dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K informáciám uvedeným v odseku 2. K informáciám uvedeným v odseku 
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1 tohto článku patria najmä: 1 tohto článku môžu patriť okrem iného:

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) 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, správnych 
a kontrolných orgánoch;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) hodnota priamej zahraničnej 
investície;

b) hodnota priamej zahraničnej 
investície a jej predpokladaný sektorový 
vplyv;

Pozmeňujúci návrh 59

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 
zákonnosť jeho zdroja na základe 
informácií, ktoré má členský štát 
k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty, Európsky parlament
a Komisia zabezpečia úplnú ochranu 
dôverných informácií vrátane citlivých 
obchodných informácií získaných pri 
uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 61

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 bez ohľadu na to, či 
má zavedený mechanizmus preverovania, 
vymenuje kontaktné miesto na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií (ďalej len „kontaktné miesto na 
preverovanie PZI“). Komisia a iné členské 
štáty zapoja tieto kontaktné miesta na 
preverovanie PZI a koordinačnú skupinu 
na preverovanie investícií do všetkých 
záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
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 zástupcu alebo experta do tejto 
skupiny.

2. Skupina môže uskutočňovať 
výmeny názorov a informácií o všetkých 
priamych zahraničných investíciách 
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preverovaných v rámci mechanizmov 
preverovania členských štátov, v prípade 
ktorých bol podľa článku 8 alebo 9 
aktivovaný mechanizmus spolupráce, a to 
aj o výmene najlepších postupov a 
získaných poznatkov medzi členskými 
štátmi v oblasti preverovania priamych 
zahraničných investícií.

3. Skupina tiež môže rokovať o 
akejkoľvek otázke týkajúcej sa politiky 
zahraničných investícií prichádzajúcich 
do Únie.

4. Komisia môže na žiadosť 
členských štátov do svojho programu 
zaradiť investície plánované v členských 
štátoch, ktoré nemajú zavedený 
mechanizmus preverovania.

5. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu výročnú správu o činnostiach, 
preskúmaniach a výmene názorov 
koordinačnej skupiny na preverovanie 
investícií.

Pozmeňujúci návrh 63

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 zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia  a predloží o ňom správu 
Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 
do... [4 roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia] a následne každých 5 
rokov. Do tohto procesu sa zapoja aj 
členské štáty a poskytnú Komisii 
informácie potrebné na prípravu uvedenej 
správy.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a

Vykonávanie delegovaných právomocí

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 piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3a môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. 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 expertmi 
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.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3a 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 
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predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Spoločné technologické iniciatívy 
Únie vrátane: iniciatíva pre palivové 
články a vodík, letectvo a leteckú dopravu, 
iniciatíva pre inovačné lieky, elektronické 
komponenty a systémy pre vedúce 
postavenie Európy, pre priemyselné 
odvetvia využívajúce biologické materiály, 
Shift2Rail, jednotné európske nebo 
(SESAR),

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 3 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Nástroj na prepájanie Európy: 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 3 c (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Európsky fond pre strategické 
investície
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 3 d (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 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;

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 3 e (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 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 technických 
vylepšení pre uvedený fond a pre 
Európske centrum investičného 
poradenstva;

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Program rozvoja európskeho 
obranného priemyslu;

a) Program rozvoja európskeho 
obranného priemyslu a

b) európsky program výskumu v oblasti 
obrany / Európsky obranný fond
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- rozhodnutie Európskej komisie 
o financovaní prípravnej akcie týkajúcej 
sa výskumu v oblasti obrany (PADR);
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