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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0829),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9–0337/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre dopravu 
a cestovný ruch,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0289/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES18, 
ktoré sa uskutočnilo v roku 2019, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu, absorbovať ich, prispôsobiť sa im 
a zotaviť sa z nich.

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES1818, 
ktoré sa uskutočnilo v roku 2019, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť poskytovanie základných 
služieb od kritického subjektu, voľný 
pohyb základných služieb a fungovanie 
vnútorného trhu, absorbovať ich, 
reagovať na ne, prispôsobiť sa im 
a zotaviť sa z nich. 

_________________ _________________
17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných 
a predpokladaných budúcich rizík pre ich 
prevádzku, ktoré môžu viesť k narušeniu 
poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku dynamickej panorámy hrozieb 
s vyvíjajúcou sa teroristickou hrozbou 
a rastúcej vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu 
a efektívnosť určitých typov infraštruktúry, 
ak nie sú zavedené opatrenia na zvýšenie 
odolnosti alebo adaptáciu na zmenu klímy. 
Okrem toho príslušné odvetvia a typy 
subjektov nie sú vo všetkých členských 
štátoch konzistentne uznávané ako kritické.

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
vždy primerane vybavené na riešenie 
súčasných a predpokladaných budúcich 
rizík pre ich prevádzku, ktoré môžu viesť 
k narušeniu poskytovania služieb, ktoré sú 
nevyhnutné na vykonávanie životne 
dôležitých spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku dynamickej panorámy hrozieb 
s vyvíjajúcimi sa hybridnými a 
teroristickými hrozbami a rastúcej 
vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu 
a efektívnosť a životnosť určitých typov 
infraštruktúry, ak nie sú zavedené 
opatrenia na zvýšenie odolnosti alebo 
adaptáciu na zmenu klímy. Okrem toho 
príslušné odvetvia a typy subjektov nie sú 
vo všetkých členských štátoch konzistentne 
uznávané ako kritické. Na úrovni Únie 
neexistuje jediný uznávaný zoznam 
odvetví kritickej infraštruktúry. Namiesto 
toho sa na rôzne odvetvia vzťahujú rôzne 
právne akty.

_________________ _________________
19 Európsky program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP).

19 Európsky program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Niektoré kritické infraštruktúry 
majú celoeurópsky rozmer, ako napríklad 
Európska organizácia pre bezpečnosť 
leteckej prevádzky, Eurocontrol a 
globálny navigačný satelitný systém 
Európskej únie Galileo.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
mene. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie, 
dokonca čo len jedno, sprvoti obmedzené 
na jeden subjekt alebo jedno odvetvie, 
môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností 
voči rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
výroby, spracovania a dodávky potravín, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
mene. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie 
základných služieb, dokonca čo len jedno, 
sprvoti obmedzené na jeden subjekt alebo 
jedno odvetvie, môže mať kaskádové 
účinky vo všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností 
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voči rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytovania základných služieb sa čoraz 
viac vzťahujú odlišné požiadavky 
stanovené právnymi predpismi členských 
štátov. Skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch sa na tieto subjekty 
vzťahujú menej prísne bezpečnostné 
požiadavky, nielenže môže mať negatívny 
vplyv na zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii, ale 
vedie aj k prekážkam riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Podobné typy subjektov 
sa v niektorých členských štátoch považujú 
za kritické, pričom v iných nie, a tie, ktoré 
sú identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 
požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami.

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytovania základných služieb sa 
vzťahujú odlišné požiadavky stanovené 
právnymi predpismi členských štátov. 
Skutočnosť, že v niektorých členských 
štátoch sa na tieto subjekty vzťahujú menej 
prísne bezpečnostné požiadavky nielenže 
vytvára rôzne úrovne odolnosti, ale má aj 
negatívny vplyv na zachovanie životne 
dôležitých spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii a 
vedie k nekalej hospodárskej súťaži a k 
ďalším prekážkam riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Investori a podniky sa 
môžu spoľahnúť na kritické subjekty, 
ktoré sú odolné, a dôverovať im, a 
spoľahlivosť a dôvera sú základnými 
kameňmi funkčného vnútorného trhu. 
Podobné typy subjektov sa v niektorých 
členských štátoch považujú za kritické, 
pričom v iných nie, a tie, ktoré sú 
identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 
požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami. Európsky rámec preto 
povedie aj k rovnakým podmienkam pre 
kritické subjekty v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
základných služieb na vnútornom trhu 
a zvýšiť odolnosť kritických subjektov.

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
základných služieb na vnútornom 
trhu, zvýšiť odolnosť kritických subjektov 
a zlepšiť najmä cezhraničnú spoluprácu 
príslušných orgánov. Je nevyhnutné, aby 
boli uvedené pravidlá nadčasové. Na tento 
účel je cieľom tejto smernice zvýšiť 
odolnosť kritických subjektov, a 
vzhľadom na rôznorodý súbor rizík tak 
zlepšiť ich schopnosť zabezpečiť 
nepretržité poskytovanie základných 
služieb. Táto smernica stanovením 
minimálnych pravidiel umožní členským 
štátom, aby prijali alebo si zachovali 
prísnejšie pravidlá s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie základných služieb na 
vnútornom trhu a zvýšiť odolnosť 
kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie tohto cieľa by 
členské štáty mali identifikovať kritické 
subjekty, ktoré by mali podliehať 
osobitným požiadavkám a dohľadu, ale 
ktoré by mali zároveň získať osobitnú 
podporu a poradenstvo zamerané na 
dosiahnutie vysokej úrovne odolnosti voči 
všetkým relevantným rizikám.

(6) Na dosiahnutie tohto cieľa by 
členské štáty mali určiť kritické subjekty, 
ktoré poskytujú základné služby v 
odvetviach a pododvetviach uvedených v 
prílohe k tejto smernici. Uvedené kritické 
subjekty by mali podliehať osobitným 
požiadavkám a dohľadu, ale ktoré by mali 
zároveň získať osobitnú podporu 
a poradenstvo zamerané na dosiahnutie 
vysokej úrovne odolnosti voči všetkým 
relevantným rizikám.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Určité odvetvia hospodárstva, ako 
je energetika a doprava, sú už regulované 
alebo môžu byť v budúcnosti regulované 
odvetvovými aktmi práva Únie, ktoré 
obsahujú pravidlá týkajúce sa určitých 
aspektov odolnosti subjektov pôsobiacich 
v týchto odvetviach. S cieľom komplexne 
riešiť odolnosť subjektov, ktoré sú 
rozhodujúce pre riadne fungovanie 
vnútorného trhu, by tieto opatrenia pre 
jednotlivé odvetvia mali byť doplnené 
opatreniami stanovenými v tejto smernici, 
čím sa vytvára zastrešujúci rámec, ktorý 
rieši odolnosť kritických subjektov, pokiaľ 
ide o všetky nebezpečenstvá, t. j. prírodné 
a ľudskou činnosťou spôsobené, náhodné 
i úmyselné.

(7) Určité odvetvia hospodárstva, ako 
je energetika a doprava, sú už regulované 
alebo môžu byť v budúcnosti regulované 
odvetvovými aktmi práva Únie, ktoré 
obsahujú pravidlá týkajúce sa určitých 
aspektov odolnosti subjektov pôsobiacich 
v týchto odvetviach. S cieľom komplexne 
riešiť odolnosť subjektov, ktoré sú 
rozhodujúce pre riadne fungovanie 
vnútorného trhu, by tieto opatrenia pre 
jednotlivé odvetvia mali byť považované 
za lex specialis a mali by byť doplnené 
opatreniami stanovenými v tejto smernici, 
čím sa vytvára zastrešujúci rámec, ktorý 
rieši odolnosť kritických subjektov, pokiaľ 
ide o všetky nebezpečenstvá, t. j. prírodné 
a ľudskou činnosťou spôsobené, náhodné 
i úmyselné.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY2020 
[navrhovaná smernica o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] je potrebné vždy, keď je to 
možné. So zreteľom na vyšší výskyt 
a osobitné charakteristiky kybernetických 
rizík sa v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti ukladajú komplexné 
požiadavky veľkému množstvu subjektov 
s cieľom zabezpečiť ich kybernetickú 
bezpečnosť. Vzhľadom na to, že 
kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY2020 
[navrhovaná smernica o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] je potrebné vždy, keď je to 
možné. So zreteľom na vyšší výskyt 
a osobitné charakteristiky kybernetických 
rizík sa v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti ukladajú komplexné 
požiadavky veľkému množstvu subjektov 
s cieľom zabezpečiť ich kybernetickú 
bezpečnosť. Vzhľadom na to, že 
kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 
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bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 
subjekty v odvetví digitálnej infraštruktúry.

bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 
subjekty v odvetví digitálnej infraštruktúry. 
Preto budú príslušné orgány stanovené 
podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti zodpovedné za dohľad nad 
subjektmi identifikovanými ako kritické 
subjekty alebo subjekty rovnocenné s 
kritickými subjektmi podľa tejto smernice, 
pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

_________________ _________________
20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť komplexný 
prístup k odolnosti kritických subjektov by 
každý členský štát mal mať stratégiu 
stanovujúcu ciele a politické opatrenia, 
ktoré sa majú vykonať. Na dosiahnutie 
tohto cieľa by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby sa v ich stratégiách 
kybernetickej bezpečnosti stanovil 
politický rámec pre posilnenú koordináciu 
medzi príslušným orgánom podľa tejto 
smernice a príslušným orgánom podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
v kontexte výmeny informácií 
o incidentoch a kybernetických hrozbách 
a plnenia úloh v oblasti dohľadu.

(10) S cieľom zabezpečiť komplexný 
prístup k odolnosti kritických subjektov by 
každý členský štát mal mať stratégiu 
stanovujúcu ciele a politické opatrenia, 
ktoré sa majú vykonať. Na dosiahnutie 
tohto cieľa a vzhľadom na hybridnú 
povahu mnohých hrozieb a stratégiu Únie 
pre odolnosť, ktorú vypracovala skupina 
pre odolnosť kritických subjektov 
zriadená touto smernicou, by členské štáty 
mali zabezpečiť, aby ich stratégie 
poskytovali politický rámec pre posilnenú 
koordináciu medzi príslušnými orgánmi 
členských štátov podľa tejto smernice a 
podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti vrátane výmeny informácií o 
incidentoch a hrozbách a vykonávaní úloh 
dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
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Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík vrátane 
medziodvetvových a cezhraničných rizík, 
ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie 
základných služieb vrátane nehôd, 
hybridných hrozieb, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu, 
prenikania trestnej činnosti a sabotáže. 
Pri vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Členské štáty by za riziko 
nemali považovať žiadne regulárne 
podnikateľské riziko pre operácie 
vyplývajúce z trhových podmienok ani 
žiadne riziko vyplývajúce z 
demokratického rozhodovania. Výsledky 
posúdenia rizika by sa mali použiť 
v procese identifikácie kritických 
subjektov a na pomoc týmto subjektom pri 
plnení požiadaviek tejto smernice v oblasti 
odolnosti. Komisia by mala tiež byť 
schopná poskytovať poradenstvo 
kritickým subjektom so sídlom v tretích 
krajinách na ich žiadosť.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Preto by sa mali stanoviť kritériá 
na identifikáciu kritických subjektov. 
V záujme účinnosti, efektívnosti, 
konzistentnosti a právnej istoty by sa mali 
stanoviť aj vhodné pravidlá týkajúce sa 
oznamovania a spolupráce v súvislosti 
s takouto identifikáciou, ako aj právnych 
dôsledkov takejto identifikácie. S cieľom 
umožniť Komisii posúdiť správne 
uplatňovanie tejto smernice by členské 
štáty mali Komisii predložiť čo 
najpodrobnejšie a najkonkrétnejšie 
relevantné informácie a v každom prípade 
zoznam základných služieb, počet 
kritických subjektov identifikovaných pre 
každé odvetvie a pododvetvie uvedené 
v prílohe a základné služby alebo služby, 
ktoré každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť minimálne 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Preto by sa mali transparentným 
spôsobom stanoviť spoločné kritériá a 
metodiky na identifikáciu kritických 
subjektov. V záujme účinnosti, 
efektívnosti, konzistentnosti a právnej 
istoty by sa mali stanoviť aj vhodné 
pravidlá týkajúce sa oznamovania 
a spolupráce v súvislosti s takouto 
identifikáciou, ako aj právnych dôsledkov 
takejto identifikácie. S cieľom umožniť 
Komisii posúdiť správne uplatňovanie tejto 
smernice by členské štáty mali Komisii 
predložiť čo najpodrobnejšie 
a najkonkrétnejšie relevantné informácie 
a v každom prípade zoznam základných 
služieb, počet kritických subjektov 
identifikovaných pre každé odvetvie 
a pododvetvie uvedené v prílohe 
a základné služby alebo služby, ktoré 
každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súlade s príslušným právom 
Únie a členských štátov vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/4521a, ktorým sa 
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ustanovuje rámec na preverovanie 
priamych zahraničných investícií do Únie, 
treba pripustiť potenciálnu hrozbu, ktorú 
predstavuje cudzie vlastníctvo kritickej 
infraštruktúry v Únii, pretože služby, 
hospodárstvo a voľný pohyb a bezpečnosť 
občanov Únie závisia od riadneho 
fungovania kritickej infraštruktúry. Je 
nevyhnutné, aby členské štáty a Komisia 
boli obozretné, pokiaľ ide o finančné 
investície cudzích krajín do prevádzky 
kritických subjektov v Únii, a o dôsledky, 
ktoré by takéto investície mohli mať na 
schopnosť predchádzať závažným 
narušeniam.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, 
ktorým sa ustanovuje rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79I, 
21.3.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V acquis EÚ v oblasti finančných 
služieb sa stanovujú komplexné 
požiadavky na finančné subjekty, aby 
mohli riadiť všetky riziká, ktorým čelia, 
vrátane prevádzkových rizík a zabezpečiť 
kontinuitu činností. Patrí sem nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 648/201222, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/65/EÚ23 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/201424, ako aj 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/201325 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/36/EÚ26. Komisia 
nedávno navrhla doplniť tento rámec 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
XX/YYYY [navrhované nariadenie 

(15) V acquis EÚ v oblasti finančných 
služieb sa stanovujú komplexné 
požiadavky na finančné subjekty, aby 
mohli riadiť všetky riziká, ktorým čelia, 
vrátane prevádzkových rizík a zabezpečiť 
kontinuitu činností. Patrí sem nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 648/201222, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/65/EÚ23 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/201424, ako aj 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/201325 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/36/EÚ26. Komisia 
nedávno navrhla doplniť tento rámec 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
XX/YYYY [navrhované nariadenie 
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o digitálnej prevádzkovej odolnosti 
finančného sektora (ďalej len „nariadenie 
DORA“)27], ktorým sa stanovujú 
požiadavky na finančné spoločnosti, pokiaľ 
ide o riadenie IKT rizík vrátane ochrany 
fyzických infraštruktúr IKT. Keďže na 
odolnosť subjektov uvedených v bodoch 3 
a 4 prílohy sa komplexne vzťahuje acquis 
EÚ v oblasti finančných služieb, aj 
s týmito subjektmi by sa malo zaobchádzať 
ako s rovnocennými kritickým subjektom 
len na účely kapitoly II tejto smernice. 
S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 
pravidiel týkajúcich sa prevádzkového 
rizika a digitálnej odolnosti vo finančnom 
sektore by podporu členských štátov 
zameranú na zvýšenie celkovej odolnosti 
finančných subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom mali zabezpečiť 
orgány určené podľa článku 41 [nariadenia 
DORA], pričom by sa na túto podporu mali 
vzťahovať postupy stanovené v uvedených 
právnych predpisoch úplne 
harmonizovaným spôsobom.

o digitálnej prevádzkovej odolnosti 
finančného sektora (ďalej len „nariadenie 
DORA“)27], ktorým sa stanovujú 
požiadavky na finančné spoločnosti, pokiaľ 
ide o riadenie IKT rizík vrátane ochrany 
fyzických infraštruktúr IKT. Keďže na 
odolnosť subjektov uvedených v bodoch 3 
a 4 prílohy sa komplexne vzťahuje acquis 
EÚ v oblasti finančných služieb, aj 
s týmito subjektmi by sa malo zaobchádzať 
ako s rovnocennými kritickými subjektami 
len na účely kapitoly II tejto smernice, 
a preto by sa na takéto subjekty nemali 
vzťahovať povinnosti stanovené 
v kapitolách III až VI tejto smernice. 
S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 
pravidiel týkajúcich sa prevádzkového 
rizika a digitálnej odolnosti vo finančnom 
sektore by podporu členských štátov 
zameranú na zvýšenie celkovej odolnosti 
finančných subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom mali zabezpečiť 
orgány určené podľa článku 41 [nariadenia 
DORA], pričom by sa na túto podporu mali 
vzťahovať postupy stanovené v uvedených 
právnych predpisoch úplne 
harmonizovaným spôsobom.

_________________ _________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 
o mimoburzových derivátoch, centrálnych 
protistranách a archívoch obchodných 
údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 
o mimoburzových derivátoch, centrálnych 
protistranách a archívoch obchodných 
údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa 
mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, 
s. 349).

23 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa 
mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, 
s. 349).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. 
EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. 
EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
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inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
(Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
(Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

27 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o digitálnej 
prevádzkovej odolnosti finančného sektora 
a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, 
(EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) 
č. 909/2014 – COM(2020) 595.

27 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o digitálnej 
prevádzkovej odolnosti finančného sektora 
a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, 
(EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) 
č. 909/2014 – COM(2020) 595.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Členské štáty by mali určiť orgány 
príslušné na dohľad nad uplatňovaním 
a v prípade potreby presadzovaním 
pravidiel tejto smernice a zabezpečiť, aby 
tieto orgány mali primerané právomoci 
a zdroje. Vzhľadom na rozdiely vo 
vnútroštátnych riadiacich štruktúrach 
a s cieľom chrániť už existujúce odvetvové 
mechanizmy alebo orgány dohľadu 
a regulačné orgány Únie a zabrániť 
duplicite by členské štáty mali mať 
možnosť určiť viac ako jeden príslušný 
orgán. V takom prípade by však mali jasne 
vymedziť príslušné úlohy dotknutých 
orgánov a zabezpečiť ich hladkú a účinnú 
spoluprácu. Všetky príslušné orgány by 
mali vo všeobecnosti spolupracovať aj 
s ostatnými príslušnými orgánmi na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni 
Únie.

(16) Členské štáty by mali určiť orgány 
príslušné na dohľad nad uplatňovaním 
a presadzovaním pravidiel tejto smernice 
a zabezpečiť, aby tieto orgány mali 
primerané právomoci a zdroje. Vzhľadom 
na rozdiely vo vnútroštátnych riadiacich 
štruktúrach a s cieľom chrániť už 
existujúce odvetvové mechanizmy alebo 
orgány dohľadu a regulačné orgány Únie 
a zabrániť duplicite by členské štáty mali 
mať možnosť určiť viac ako jeden 
príslušný orgán. V takom prípade by však 
mali jasne vymedziť príslušné úlohy 
dotknutých orgánov a zabezpečiť ich 
hladkú a účinnú spoluprácu, a to aj s 
príslušnými orgánmi iných členských 
štátov. Všetky príslušné orgány by mali vo 
všeobecnosti spolupracovať aj s ostatnými 
príslušnými orgánmi na vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni Únie, a to aj s 
príslušnými orgánmi iných členských 
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štátov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom uľahčiť cezhraničnú 
spoluprácu a komunikáciu a umožniť 
účinné vykonávanie tejto smernice by mal 
každý členský štát bez toho, aby boli 
dotknuté odvetvové právne požiadavky 
Únie, určiť jeden z orgánov, ktoré určil za 
príslušné orgány podľa tejto smernice, za 
miesto jednotného kontaktu zodpovedné za 
koordináciu otázok týkajúcich sa odolnosti 
kritických subjektov a cezhraničnej 
spolupráce v tejto oblasti na úrovni Únie.

(17) S cieľom uľahčiť cezhraničnú 
spoluprácu a komunikáciu a umožniť 
účinné vykonávanie tejto smernice by mal 
každý členský štát bez toho, aby boli 
dotknuté odvetvové právne požiadavky 
Únie, určiť jeden z orgánov, ktoré určil za 
príslušné orgány podľa tejto smernice, za 
miesto jednotného kontaktu zodpovedné za 
koordináciu otázok týkajúcich sa odolnosti 
kritických subjektov a cezhraničnej 
spolupráce v tejto oblasti na úrovni Únie. 
Každé miesto jednotného kontaktu by 
malo zabezpečovať styk a koordinovať 
všetku komunikáciu s príslušnými 
orgánmi svojho členského štátu, s 
jednotnými kontaktnými miestami iných 
členských štátov a so skupinou pre 
odolnosť kritických subjektov. Jednotné 
kontaktné miesta by mali využívať 
efektívne, zabezpečené a normalizované 
kanály oznamovania.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na to, že podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
subjekty identifikované ako kritické 
subjekty, ako aj identifikované subjekty 
v odvetví digitálnej infraštruktúry, 
s ktorými sa má podľa tejto smernice 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
podliehajú požiadavkám smernice 
o kybernetickej bezpečnosti týkajúcim sa 

(18) Subjekty identifikované ako 
kritické subjekty podľa tejto smernice, ako 
aj subjekty v odvetví digitálnej 
infraštruktúry, s ktorými sa má 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
podliehajú požiadavkám smernice NIS 2 
týkajúcim sa kybernetickej bezpečnosti. 
Preto by mali príslušné orgány určené 
podľa týchto dvoch smerníc účinne a 
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kybernetickej bezpečnosti, by mali 
príslušné orgány určené podľa týchto 
dvoch smerníc spolupracovať, najmä 
pokiaľ ide o kybernetické riziká 
a incidenty, ktoré majú vplyv na tieto 
subjekty.

dôsledne spolupracovať, najmä pokiaľ ide 
o kybernetické riziká a incidenty, ktoré 
majú vplyv na tieto subjekty. Je dôležité, 
aby členské štáty prijali opatrenia na 
zamedzenie dvojitého oznamovania a 
kontroly a na zabezpečenie toho, že 
stratégie a požiadavky stanovené v tejto 
smernici a smernici o kybernetickej 
bezpečnosti sa budú navzájom dopĺňať a 
kritické subjekty nebudú vystavené 
administratívnej záťaži nad mieru 
nevyhnutnú pre dosiahnutie cieľov tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti, najmä podniky označované ako 
malé alebo stredné (SME), v súlade s ich 
povinnosťami podľa tejto smernice bez 
toho, aby bola dotknutá ich právna 
zodpovednosť za zabezpečenie takéhoto 
dodržiavania povinností. Členské štáty by 
mali vypracovať najmä poradenský 
materiál a metodiky, podporovať 
organizovanie cvičení na testovanie ich 
odolnosti a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. Ak je 
to potrebné a odôvodnené cieľmi 
verejného záujmu, by členské štáty mali 
mať možnosť poskytovať finančné 
prostriedky kritickým subjektom bez 
ohľadu na príslušné pravidlá štátnej 
pomoci. Okrem toho vzhľadom na 
vzájomnú závislosť medzi subjektmi 
a odvetviami by členské štáty mali vytvoriť 
nástroje na výmenu informácií na podporu 
výmeny informácií a osvedčených 
postupov medzi kritickými subjektmi bez 
toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže stanovených 
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v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Pri vykonávaní tejto smernice je 
dôležité, aby členské štáty prijali všetky 
potrebné opatrenia na zamedzenie 
nadmernému administratívnemu 
zaťaženiu, najmä pre MSP, a aby sa 
predišlo duplicite alebo zbytočným 
povinnostiam. Je nevyhnutné, aby členské 
štáty na požiadanie pomohli pri 
odstraňovaní prekážok primeranej 
podpory MSP prijatím technických a 
organizačných opatrení požadovaných 
podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Aby boli kritické subjekty schopné 
zabezpečiť svoju odolnosť, mali by mať 
komplexné znalosti o všetkých 
relevantných rizikách, ktorým sú 
vystavené, a mali by tieto riziká 
analyzovať. Na tento účel by mali 
vykonávať posúdenie rizík vždy, keď je to 
potrebné vzhľadom na ich osobitnú 
situáciu a vývoj predmetných rizík, 
v každom prípade však každé štyri roky. 
Posúdenia rizík, ktoré vykonávajú kritické 
subjekty, by mali vychádzať z posúdenia 
rizika, ktoré vykonali členské štáty.

(20) Aby boli kritické subjekty schopné 
zabezpečiť svoju odolnosť, mali by mať 
komplexné znalosti o všetkých 
relevantných rizikách, ktorým sú 
vystavené, a mali by tieto riziká 
analyzovať. Na tento účel by mali 
vykonávať posúdenie rizík vždy, keď je to 
potrebné vzhľadom na ich osobitnú 
situáciu a vývoj predmetných rizík, 
v každom prípade však každé štyri roky. 
Posúdenia rizík, ktoré vykonávajú kritické 
subjekty, by mali vychádzať z posúdenia 
rizík, ktoré vykonali členské štáty, a mali 
by byť v súlade so spoločnými kritériami a 
metodológiami.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 300/200828, 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/200429 a smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/65/ES30 sa stanovujú požiadavky 
uplatniteľné na subjekty v odvetviach 
leteckej a námornej dopravy s cieľom 
predchádzať incidentom spôsobeným 
protiprávnymi činmi a odolávať takýmto 
incidentom a zmierňovať ich následky. 
Zatiaľ čo opatrenia požadované v tejto 
smernici sú širšie, pokiaľ ide o riešené 
riziká a druhy opatrení, ktoré sa majú 
prijať, kritické subjekty v týchto 
odvetviach by mali vo svojom pláne 
odolnosti alebo rovnocenných 
dokumentoch zohľadniť opatrenia prijaté 
podľa týchto iných aktov Únie. Okrem 
toho pri vykonávaní opatrení na 
zabezpečenie odolnosti podľa tejto 
smernice môžu kritické subjekty zvážiť 
odkaz na nezáväzné usmernenia 
a dokumenty o osvedčených postupoch 
vypracované v rámci odvetvových 
pracovných tokov, ako je napríklad 
platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich 
v železničnej doprave31.

(23) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 300/200828, 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/200429 a smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/65/ES30 sa stanovujú požiadavky 
uplatniteľné na subjekty v odvetviach 
leteckej a námornej dopravy s cieľom 
predchádzať incidentom spôsobeným 
protiprávnymi činmi a odolávať takýmto 
incidentom a zmierňovať ich následky. 
Zatiaľ čo opatrenia požadované v tejto 
smernici sú širšie, pokiaľ ide o riešené 
riziká a druhy opatrení, ktoré sa majú 
prijať, kritické subjekty v týchto 
odvetviach by mali vo svojom pláne 
odolnosti alebo rovnocenných 
dokumentoch zohľadniť opatrenia prijaté 
podľa týchto iných aktov Únie. Okrem 
toho treba, aby kritické subjekty 
zohľadnili aj smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/96/ES30a, ktorou 
sa zavádza hodnotenie celej cestnej siete 
s cieľom zmapovať riziká nehôd a cielene 
kontrolovať bezpečnosť ciest s cieľom 
identifikovať nebezpečné situácie, 
nedostatky a problémy, ktoré zvyšujú 
riziko nehody a zranenia, a to na základe 
obhliadky existujúcej cesty alebo jej 
úseku. Zaistenie ochrany a odolnosti 
kritických subjektov je mimoriadne 
dôležité pre železničnú dopravu a pri 
vykonávaní opatrení na zabezpečenie 
odolnosti podľa tejto smernice sa kritické 
subjekty vyzývajú, aby odkazovali na 
nezáväzné usmernenia a dokumenty 
o osvedčených postupoch vypracované 
v rámci odvetvových pracovných tokov, 
ako je napríklad platforma EÚ pre 
bezpečnosť cestujúcich v železničnej 
doprave31.
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_________________ _________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 
o spoločných pravidlách v oblasti 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 
(Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 
o spoločných pravidlách v oblasti 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 
(Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 
o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných 
zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 
o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných 
zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 
o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ 
L 310, 25.11.2005, s. 28).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 
o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ 
L 310, 25.11.2005, s. 28).
30a  Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o 
riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry 
(Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).

31 Rozhodnutie Komisie C/2018/4014 
z 29. júna 2018, ktorým sa zriaďuje 
platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich 
v železničnej doprave.

31 Rozhodnutie Komisie C/2018/4014 
z 29. júna 2018, ktorým sa zriaďuje 
platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich 
v železničnej doprave.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Riziko, že zamestnanci kritických 
subjektov zneužijú napríklad svoje 
prístupové práva v rámci organizácie 
subjektu na poškodenie a spôsobenie 
škody, vyvoláva čoraz väčšie obavy. Toto 
riziko ešte zhoršuje rastúci jav 
radikalizácie, ktorý vedie k násilnému 
extrémizmu a terorizmu. Je preto potrebné 
umožniť kritickým subjektom žiadať 
o previerku osôb, ktoré patria do 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
a zabezpečiť, aby príslušné orgány tieto 
žiadosti urýchlene posúdili v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami práva Únie 

(24) Riziko, že zamestnanci kritických 
subjektov zneužijú napríklad svoje 
prístupové práva v rámci organizácie 
subjektu na poškodenie a spôsobenie 
škody, vyvoláva čoraz väčšie obavy. Toto 
riziko ešte zhoršuje rastúci jav 
radikalizácie, ktorý vedie k násilnému 
extrémizmu a terorizmu. Je preto potrebné 
umožniť kritickým subjektom žiadať 
o previerku osôb, ktoré patria do 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
a zabezpečiť, aby príslušné orgány tieto 
žiadosti urýchlene posúdili v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami práva Únie 
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a vnútroštátneho práva vrátane pravidiel 
o ochrane osobných údajov.

a vnútroštátneho práva vrátane pravidiel 
o ochrane osobných údajov, najmä s 
nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 
incidenty a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov 
a mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty informovali ostatné dotknuté 
členské štáty prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu.

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností, najneskôr 
však do 24 hodín po tom, ako sa dozvedeli 
o danom incidente, informovať príslušné 
orgány členských štátov o každom 
incidente, ktorý významne narúša alebo 
môže významne narušiť ich prevádzku. 
Príslušný orgán by mal o takomto 
incidente informovať verejnosť, ak 
rozhodne, že by to bolo vo verejnom 
záujme. Príslušný orgán by mal 
zabezpečiť, aby dotknutý kritický subjekt 
o incidente informoval používateľov 
svojich služieb, na ktorých by takýto 
incident mohol mať vplyv, prípadne o 
možných bezpečnostných alebo 
nápravných opatreniach. Takáto 
informácia by mala príslušným orgánom 
umožniť rýchlo a primerane reagovať na 
predmetné incidenty a získať komplexný 
prehľad o celkových rizikách, ktorým čelia 
kritické subjekty. Na tento účel by sa mal 
stanoviť postup oznamovania určitých 
incidentov a mali by sa stanoviť parametre 
na určenie toho, kedy je skutočné alebo 
potenciálne narušenie závažné, a preto by 
sa incidenty mali oznamovať. Vzhľadom 
na možné cezhraničné vplyvy takýchto 
narušení by sa mal bez zbytočného odkladu 
stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty bez zbytočného odkladu 
informovali ostatné dotknuté členské štáty 
prostredníctvom miest jednotného 
kontaktu. S informáciami o incidentoch by 
sa malo zaobchádzať s ohľadom na 
dôvernosť, bezpečnosť a obchodné 
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záujmy dotknutého kritického subjektu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Zatiaľ čo kritické subjekty vo 
všeobecnosti pôsobia ako súčasť čoraz 
prepojenejšej siete poskytovania služieb 
a infraštruktúr a často poskytujú základné 
služby vo viac ako jednom členskom štáte, 
niektoré z týchto subjektov majú pre Úniu 
osobitný význam, pretože poskytujú 
základné služby veľkému počtu členských 
štátov, a preto si vyžadujú osobitný dohľad 
na úrovni Únie. Preto by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa osobitného dohľadu 
nad takýmito kritickými subjektmi 
osobitného európskeho významu. Týmito 
pravidlami nie sú dotknuté pravidlá 
dohľadu a presadzovania stanovené v tejto 
smernici.

(26) Zatiaľ čo kritické subjekty vo 
všeobecnosti pôsobia ako súčasť čoraz 
prepojenejšej siete poskytovania služieb 
a infraštruktúry a často poskytujú základné 
služby vo viac ako jednom členskom štáte, 
niektoré z týchto subjektov majú pre Úniu 
a vnútorný trh osobitný význam, pretože 
poskytujú základné služby veľkému počtu 
členských štátov, a preto si vyžadujú 
osobitný dohľad na úrovni Únie. Preto by 
sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa 
osobitného dohľadu nad takýmito 
kritickými subjektmi osobitného 
európskeho významu. Týmito pravidlami 
nie sú dotknuté pravidlá dohľadu 
a presadzovania stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Normalizácia by mala zostať 
primárne procesom riadeným trhom. Stále 
by však mohli nastať situácie, keď je 
vhodné vyžadovať súlad so špecifickými 
normami na úrovni Únie. Komisia a 
členské štáty by mali podporovať 
a presadzovať vypracúvanie 
a vykonávanie noriem a špecifikácií 
týkajúcich sa odolnosti kritických 
subjektov vymedzených európskymi 
organizáciami pre normalizáciu na 
vykonávanie technických a organizačných 
opatrení zameraných na zabezpečenie 
odolnosti kritických subjektov. Členské 



RR\1241337SK.docx 25/200 PE691.097v01-00

SK

štáty by tiež mali podporovať používanie 
medzinárodne uznávaných noriem a 
špecifikácií relevantných pre opatrenia na 
zvýšenie odolnosti, ktoré sa vzťahujú na 
kritické subjekty.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby ich príslušné orgány mali určité 
osobitné právomoci na riadne uplatňovanie 
a presadzovanie tejto smernice vo vzťahu 
ku kritickým subjektom, ak tieto subjekty 
patria do ich jurisdikcie, ako sa uvádza 
v tejto smernici. Tieto právomoci by mali 
zahŕňať najmä právomoc vykonávať 
inšpekcie, dohľad a audity, vyžadovať od 
kritických subjektov, aby poskytovali 
informácie a dôkazy týkajúce sa opatrení, 
ktoré prijali na splnenie svojich povinností, 
a v prípade potreby vydávať príkazy na 
nápravu zistených porušení. Pri vydávaní 
takýchto príkazov by členské štáty nemali 
vyžadovať opatrenia, ktoré presahujú 
rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané 
toho, aby dotknutý kritický subjekt 
dodržiaval povinnosti podľa tejto smernice, 
a to najmä so zreteľom na závažnosť 
porušenia a hospodársku kapacitu 
kritického subjektu. Všeobecnejšie by tieto 
právomoci mali byť sprevádzané 
primeranými a účinnými zárukami, ktoré 
sa stanovia vo vnútroštátnom práve, 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
z Charty základných práv Európskej únie. 
Pri posudzovaní toho, či kritický subjekt 
dodržiava svoje povinnosti podľa tejto 
smernice by príslušné orgány určené podľa 
tejto smernice mali mať možnosť požiadať 
príslušné orgány určené podľa smernice 
o kybernetickej bezpečnosti o posúdenie 
kybernetickej bezpečnosti týchto 
subjektov. Uvedené príslušné orgány by 

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby ich príslušné orgány mali určité 
osobitné právomoci na riadne uplatňovanie 
a presadzovanie tejto smernice vo vzťahu 
ku kritickým subjektom, ak tieto subjekty 
patria do ich jurisdikcie, ako sa uvádza 
v tejto smernici. Tieto právomoci by mali 
zahŕňať najmä právomoc vykonávať 
inšpekcie, dohľad a audity, vyžadovať od 
kritických subjektov, aby poskytovali 
informácie a dôkazy týkajúce sa opatrení, 
ktoré prijali na splnenie svojich povinností, 
a v prípade potreby vydávať príkazy na 
nápravu zistených porušení. Pri vydávaní 
takýchto príkazov by členské štáty nemali 
vyžadovať opatrenia, ktoré presahujú 
rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané 
toho, aby dotknutý kritický subjekt 
dodržiaval povinnosti podľa tejto smernice, 
a to najmä so zreteľom na závažnosť 
porušenia a hospodársku kapacitu 
kritického subjektu. Všeobecnejšie by tieto 
právomoci mali byť sprevádzané 
primeranými a účinnými zárukami, ktoré 
sa stanovia vo vnútroštátnom práve, 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
z Charty základných práv Európskej únie. 
Za posudzovanie kritických subjektov 
podľa tejto smernice v záležitostiach, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
smernice o kybernetickej bezpečnosti, ako 
je fyzická a nefyzická kybernetická 
bezpečnosť, sú zodpovedné príslušné 
orgány určené podľa smernice 
o kybernetickej bezpečnosti. Navyše pri 



PE691.097v01-00 26/200 RR\1241337SK.docx

SK

mali na tento účel spolupracovať 
a vymieňať si informácie.

posudzovaní toho, či kritický subjekt 
dodržiava svoje povinnosti podľa tejto 
smernice by príslušné orgány určené podľa 
tejto smernice mali mať možnosť požiadať 
príslušné orgány určené podľa smernice 
o kybernetickej bezpečnosti o posúdenie 
kybernetickej bezpečnosti týchto 
subjektov. Uvedené príslušné orgány by 
mali na tento účel spolupracovať 
a vymieňať si informácie.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme zohľadnenia nových 
rizík, technologického vývoja alebo 
osobitostí jedného alebo viacerých odvetví 
by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
aby mohla dopĺňať opatrenia na 
zabezpečenie odolnosti, ktoré majú kritické 
subjekty prijať, ďalším vymedzením 
niektorých alebo všetkých týchto opatrení. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva32. 
Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov, sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov, a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia skupín odborníkov 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

(31) V záujme zohľadnenia nových 
rizík, technologického vývoja alebo 
osobitostí jedného alebo viacerých odvetví 
by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
aby mohla dopĺňať opatrenia na 
zabezpečenie odolnosti, ktoré majú kritické 
subjekty prijať, ďalším vymedzením 
niektorých alebo všetkých týchto opatrení. 
S cieľom zamedziť rozdielnemu 
uplatňovaniu tejto smernice a zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu by sa na 
Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať akty podľa článku 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie s cieľom 
doplniť túto smernicu vypracovaním 
spoločného zoznamu základných služieb. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva32. 
Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov, sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
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z členských štátov, a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia skupín odborníkov 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

_________________ _________________
32 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 32 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica: 1. Touto smernicou sa stanovujú 
opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne 
odolnosti kritických subjektov s cieľom 
zabezpečiť poskytovanie základných 
služieb v Únii a zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu. Na tento účel táto 
smernica:

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovuje pre členské štáty 
povinnosť prijať určité opatrenia zamerané 
na zabezpečenie poskytovania služieb na 
vnútornom trhu, ktoré sú nevyhnutné na 
zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, najmä s cieľom 
identifikovať kritické subjekty a subjekty, 
s ktorými sa má v určitých ohľadoch 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
a umožniť im plniť si povinnosti;

a) stanovuje pre členské štáty 
povinnosť prijať určité opatrenia zamerané 
na plynulé poskytovanie služieb na 
vnútornom trhu, ktoré sú nevyhnutné na 
zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, najmä s cieľom 
identifikovať kritické subjekty a subjekty, 
s ktorými sa má v určitých ohľadoch 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
a umožniť im plniť si povinnosti;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
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Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
7, sa táto smernica nevzťahuje na 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 
(EÚ) XX/YY [navrhovaná smernica 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne kybernetickej 
bezpečnosti v Únii; (ďalej len „smernica 
NIS 2“)].

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
7, sa táto smernica nevzťahuje na 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 
(EÚ) XX/YY [navrhovaná smernica 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne kybernetickej 
bezpečnosti v Únii; (ďalej len „smernica 
NIS 2“)]. Vzhľadom na súvislosti medzi 
kybernetickou bezpečnosťou a fyzickou 
bezpečnosťou subjektov musia členské 
štáty zabezpečiť koherentné vykonávanie 
tejto smernice a smernice NIS 2.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „incident“ je každá udalosť, ktorá 
môže narušiť alebo ktorá narúša prevádzku 
kritického subjektu;

(3) „incident“ je každá udalosť, ktorá 
môže narušiť alebo ktorá poskytovanie 
základných služieb kritického subjektu;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „infraštruktúra“ je zložka, systém 
alebo jeho časť, ktoré sú potrebné na 
poskytovanie základnej služby;

(4) „infraštruktúra“ sú zložky vrátane 
zariadení, systémov a vybavenia alebo ich 
časti, ktoré sú potrebné na poskytovanie 
základnej služby;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5



RR\1241337SK.docx 29/200 PE691.097v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „základná služba“ je služba, ktorá 
má zásadný význam z hľadiska zachovania 
životne dôležitých spoločenských alebo 
hospodárskych činností;

(5) „základná služba“ je služba, ktorá 
má zásadný význam z hľadiska zachovania 
životne dôležitých spoločenských funkcií, 
hospodárskych činností, verejného zdravia 
a bezpečnosti, životného prostredia alebo 
právneho štátu;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „riziko“ je akákoľvek okolnosť 
alebo udalosť, ktorá môže mať nepriaznivý 
vplyv na odolnosť kritických subjektov;

(6) „riziko“ je akákoľvek okolnosť 
alebo udalosť, ktorá môže mať nepriaznivý 
vplyv na schopnosť kritického subjektu 
poskytovať základnú službu;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „posúdenie rizika“ je metodika na 
určenie povahy a rozsahu rizika 
prostredníctvom analýzy potenciálnych 
hrozieb a nebezpečenstiev a hodnotenia 
existujúcich podmienok zraniteľnosti, ktoré 
by mohli narušiť prevádzku kritického 
subjektu.

(7) „posúdenie rizika“ je metodika na 
určenie povahy a rozsahu rizika posúdením 
rozsahu potenciálnych hrozieb a 
nebezpečenstiev voči odolnosti kritického 
subjektu, analýzou existujúcich 
podmienok zraniteľnosti, ktoré by mohli 
viesť k narušeniu prevádzky kritického 
subjektu, a hodnotením potenciálneho 
nepriaznivého účinku, ktorý by narušenie 
prevádzky mohlo mať na poskytovanie 
základných služieb.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a) „norma“ je norma v zmysle článku 
2 bodu 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/20121a;
____________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 
2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 
14.11.2012, s. 12).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b) „technická špecifikácia“ je 
technická špecifikácia v zmysle 
vymedzenia v článku 2 ods. 4 nariadenia 
(ES) č. 1025/2012;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme do [troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] stratégiu na posilnenie odolnosti 
kritických subjektov. V tejto stratégii sa 
stanovia strategické ciele a politické 
opatrenia s cieľom dosiahnuť a udržať 
vysokú úroveň odolnosti týchto kritických 

1. Po konzultácii s reprezentatívnou 
skupinou kritických subjektov každý 
členský štát prijme do [troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
stratégiu na posilnenie odolnosti kritických 
subjektov. V uvedenej stratégii sa 
zohľadní stratégia Únie pre odolnosť 
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subjektov a pokryť aspoň odvetvia uvedené 
v prílohe.

vypracovaná skupinou pre odolnosť 
kritických subjektov podľa článku 16 
a stanovia sa strategické ciele a politické 
opatrenia s cieľom dosiahnuť a udržať 
vysokú úroveň odolnosti týchto kritických 
subjektov a pokryť aspoň odvetvia uvedené 
v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opis opatrení potrebných na 
zvýšenie celkovej odolnosti kritických 
subjektov vrátane vnútroštátneho 
posúdenia rizika, identifikácie kritických 
subjektov a subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom a opatrení na podporu 
kritických subjektov prijatých v súlade 
s touto kapitolou;

c) opis opatrení potrebných na 
zvýšenie celkovej odolnosti kritických 
subjektov vrátane vnútroštátneho 
posúdenia rizika uvedeného v článku 4, 
identifikácie kritických subjektov 
a subjektov rovnocenných kritickým 
subjektom a opatrení na podporu kritických 
subjektov prijatých v súlade s touto 
kapitolou vrátane opatrení na posilnenie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom a verejnými a súkromnými 
subjektmi;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zoznam všetkých orgánov a 
zainteresovaných strán zapojených do 
vykonávania stratégie;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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da) rámec politiky zameraný na 
osobitné potreby a charakteristiky malých 
a stredných podnikov identifikovaných 
ako kritické subjekty s cieľom zlepšiť ich 
odolnosť;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) relevantné aspekty národnej 
stratégie kybernetickej bezpečnosti podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
a akejkoľvek inej odvetvovej národnej 
stratégie s cieľom dosiahnuť koordináciu, 
doplnkovosť a synergiu.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stratégia sa aktualizuje v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky.

Stratégia sa aktualizuje v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky po konzultácii 
otvorenej všetkým dotknutým subjektom v 
príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány určené podľa 
článku 8 vypracujú zoznam základných 
služieb v odvetviach uvedených v prílohe. 
Do [troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie všetkých relevantných rizík, 

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 21 
s cieľom doplniť túto smernicu 
zavedením zoznamu základných služieb v 
odvetviach a pododvetviach, ako sa 
uvádza v odseku 1. Komisia prijme 
delegované akty najneskôr ... [Šesť 



RR\1241337SK.docx 33/200 PE691.097v01-00

SK

ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie týchto 
základných služieb, s cieľom identifikovať 
kritické subjekty v súlade s článkom 5 ods. 
1 a pomôcť týmto kritickým subjektom 
prijať opatrenia podľa článku 11.

mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice]. Príslušné orgány určené 
podľa článku 8 do [troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a následne v prípade potreby a aspoň každé 
štyri roky vykonajú posúdenie všetkých 
relevantných rizík, ktoré môžu ovplyvniť 
poskytovanie základných služieb 
uvedených v delegovanom akte, s cieľom 
identifikovať kritické subjekty v súlade 
s článkom 5 ods. 1 a pomôcť týmto 
kritickým subjektom prijať opatrenia podľa 
článku 11.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb vrátane trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/54134.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane rizík 
medziodvetvovej alebo cezhraničnej 
povahy, nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, 
antagonistických hrozieb vrátane trestných 
činov terorizmu podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/54134.

_________________ _________________
34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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c) akékoľvek riziká vyplývajúce zo 
závislostí medzi odvetviami uvedenými 
v prílohe, a to aj z iných členských štátov 
a tretích krajín, a vplyv, ktorý môže mať 
narušenie v jednom odvetví na iné 
odvetvia;

c) akékoľvek riziká vyplývajúce zo 
závislostí medzi odvetviami uvedenými 
v prílohe, a to aj z iných členských štátov 
a tretích krajín, a vplyv, ktorý môže mať 
narušenie v jednom odvetví na iné 
odvetvia, vrátane akýchkoľvek rizík pre 
občanov a vnútorný trh;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
 Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sprístupnia relevantné 
prvky posúdenia rizika uvedeného 
v odseku 1 kritickým subjektom, ktoré 
identifikovali v súlade s článkom 5, 
s cieľom pomôcť im pri vykonávaní ich 
posúdenia rizika podľa článku 10 a pri 
prijímaní opatrení na zabezpečenie ich 
odolnosti podľa článku 11.

3. Členské štáty sprístupnia relevantné 
prvky posúdenia rizika uvedeného 
v odseku 1 prostredníctvom svojho 
jednotného kontaktného miesta 
uvedeného v článku 8 ods. 2 kritickým 
subjektom, ktoré identifikovali v súlade 
s článkom 5, s cieľom pomôcť im pri 
vykonávaní ich posúdenia rizika podľa 
článku 10 a pri prijímaní opatrení na 
zabezpečenie ich odolnosti podľa článku 
11.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovať dobrovoľný 
spoločný vzor na podávanie správ na účely 
dosiahnutia súladu s odsekom 4.

5. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi vypracuje dobrovoľný spoločný 
vzor na podávanie správ na účely 
dosiahnutia súladu s odsekom 4.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Pri identifikácii kritických 
subjektov podľa odseku 1 členské štáty 
zohľadňujú výsledky posúdenia rizika 
podľa článku 4 a uplatňujú tieto kritériá:

2. Pri identifikácii kritických 
subjektov podľa odseku 1 členské štáty 
zohľadňujú výsledky posúdenia rizika 
podľa článku 4 a stratégiu pre odolnosť 
kritických subjektov uvedenú v článku 3 
a uplatňujú tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovanie tejto služby závisí od 
infraštruktúry nachádzajúcej sa v členskom 
štáte a a

b) poskytovanie tejto základnej služby 
závisí od infraštruktúry nachádzajúcej sa 
v členskom štáte; a

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) incident by mal závažný rušivý 
vplyv na poskytovanie služby alebo iných 
základných služieb v odvetviach 
uvedených v prílohe, ktoré závisia od 
služby.

c) incident by mal závažný rušivý 
vplyv na poskytovanie základnej služby 
alebo iných základných služieb 
v odvetviach uvedených v prílohe, ktoré 
závisia od služby.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po oznámení uvedenom v odseku 3 
členské štáty zabezpečia, aby kritické 
subjekty poskytovali svojim príslušným 
orgánom určeným podľa článku 8 tejto 
smernice informácie o tom, či boli 
identifikované ako kritický subjekt 
v jednom alebo vo viacerých iných 
členských štátoch. Ak dva alebo viaceré 

5. Po oznámení uvedenom v odseku 3 
členské štáty zabezpečia, aby kritické 
subjekty poskytovali svojim príslušným 
orgánom určeným podľa článku 8 tejto 
smernice informácie o tom, či boli 
identifikované ako kritický subjekt 
v jednom alebo vo viacerých iných 
členských štátoch. Ak dva alebo viaceré 
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členské štáty identifikovali subjekt ako 
kritický, tieto členské štáty navzájom 
konzultujú s cieľom znížiť zaťaženie 
kritického subjektu, pokiaľ ide 
o povinnosti podľa kapitoly III.

členské štáty identifikovali subjekt ako 
kritický, tieto členské štáty navzájom 
konzultujú s cieľom dosiahnuť čo 
najväčšiu mieru koherentnosti a znížiť 
zaťaženie kritického subjektu, pokiaľ ide 
o povinnosti podľa kapitoly III.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely kapitoly IV členské štáty 
zabezpečia, aby kritické subjekty po 
oznámení uvedenom v odseku 3 
poskytovali svojim príslušným orgánom 
určeným podľa článku 8 tejto smernice 
informácie o tom, či poskytujú základné 
služby do viac ako tretiny členských štátov, 
resp. vo viac ako tretine členských štátov. 
V takom prípade dotknutý členský štát bez 
zbytočného odkladu oznámi Komisii 
totožnosť týchto kritických subjektov.

6. Na účely kapitoly IV členské štáty 
zabezpečia, aby kritické subjekty po 
oznámení uvedenom v odseku 3 
poskytovali svojim príslušným orgánom 
určeným podľa článku 8 tejto smernice 
informácie o tom, či poskytujú tie isté 
alebo podobné základné služby do viac 
ako troch členských štátov, resp. vo viac 
ako troch členských štátoch. V takom 
prípade dotknutý členský štát bez 
zbytočného odkladu oznámi Komisii 
totožnosť týchto kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak tieto aktualizácie vedú k identifikácii 
ďalších kritických subjektov, uplatňujú sa 
odseky 3, 4, 5 a 6. Členské štáty okrem 
toho zabezpečia, aby subjektom, ktoré už 
nie sú identifikované ako kritické subjekty 
podľa ktorejkoľvek takejto aktualizácie, 
bola táto skutočnosť oznámená a aby boli 
informované o tom, že od prijatia takejto 
informácie už nepodliehajú povinnostiam 
podľa kapitoly III.

Ak tieto aktualizácie vedú k identifikácii 
ďalších kritických subjektov, uplatňujú sa 
odseky 3, 4, 5 a 6. Členské štáty okrem 
toho zabezpečia, aby subjektom, ktoré už 
nie sú identifikované ako kritické subjekty 
podľa ktorejkoľvek takejto aktualizácie, 
bola táto skutočnosť oznámená načas a aby 
boli informované o tom, že od prijatia 
takejto informácie už nepodliehajú 
povinnostiam podľa kapitoly III.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi vypracuje odporúčania a 
usmernenia na podporu členských štátov 
pri identifikácii kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet používateľov využívajúcich 
službu, ktorú poskytuje subjekt;

a) počet používateľov využívajúcich 
základnú službu, ktorú poskytuje subjekt;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) závislosť iných odvetví uvedených 
v prílohe od tejto služby;

b) závislosť iných odvetví alebo 
pododvetví uvedených v prílohe alebo 
dodávateľského reťazca od tejto 
základnej služby;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) geografická oblasť, ktorú by 
incident mohol ovplyvniť, vrátane 
akýchkoľvek cezhraničných vplyvov;

e) geografická oblasť, ktorú by 
incident mohol ovplyvniť, vrátane 
akýchkoľvek cezhraničných vplyvov, 
s prihliadnutím na zraniteľnosť súvisiacu 
so stupňom izolácie určitých typov 
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geografických oblastí, ako sú ostrovné 
regióny, najvzdialenejšie regióny alebo 
horské oblasti;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) význam subjektu z hľadiska 
zachovania dostatočnej úrovne služby 
berúc do úvahy dostupnosť alternatívnych 
spôsobov poskytovania danej služby.

f) význam subjektu z hľadiska 
zachovania dostatočnej úrovne základnej 
služby berúc do úvahy dostupnosť 
alternatívnych spôsobov poskytovania 
danej základnej služby.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže po konzultácii so 
skupinou pre odolnosť kritických subjektov 
prijať usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania kritérií uvedených v odseku 
1, pričom zohľadní informácie uvedené 
v odseku 2.

3. Komisia po konzultácii so skupinou 
pre odolnosť kritických subjektov prijme 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
kritérií uvedených v odseku 1, pričom 
zohľadní informácie uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o odvetvia uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy, členské štáty do 
[troch rokov a troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
identifikujú subjekty, s ktorými sa na účely 
tejto kapitoly zaobchádza ako 
s rovnocennými kritickým subjektom. Vo 
vzťahu k týmto subjektom uplatňujú 

1. Pokiaľ ide o odvetvia uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy, členské štáty do 
[jedného roka a šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
identifikujú subjekty, s ktorými sa na účely 
tejto kapitoly zaobchádza ako 
s rovnocennými kritickým subjektom. Vo 
vzťahu k týmto subjektom uplatňujú 



RR\1241337SK.docx 39/200 PE691.097v01-00

SK

ustanovenia článkov 3, 4, článku 5 ods. 1 
až 4 a 7 a článku 9.

ustanovenia článkov 3, 4, článku 5 ods. 1 
až 4 a 7 a článku 9.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát určí v rámci 
príslušného orgánu miesto jednotného 
kontaktu na plnenie styčnej funkcie 
s cieľom zabezpečiť cezhraničnú 
spoluprácu s príslušnými orgánmi iných 
členských štátov a so skupinou pre 
odolnosť kritických subjektov uvedenou 
v článku 16 (ďalej len „miesto jednotného 
kontaktu“).

2. Každý členský štát určí v rámci 
príslušného orgánu miesto jednotného 
kontaktu na plnenie styčnej funkcie 
s cieľom zabezpečiť cezhraničnú 
spoluprácu s príslušnými orgánmi iných 
členských štátov a s Komisiou a so 
skupinou pre odolnosť kritických subjektov 
uvedenou v článku 16 (ďalej len „miesto 
jednotného kontaktu“), prípadne 
zabezpečiť spoluprácu s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do [troch rokov a šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] a potom každý rok predložia 
miesta jednotného kontaktu Komisii 
a skupine pre odolnosť kritických 
subjektov súhrnnú správu o prijatých 
oznámeniach vrátane počtu oznámení, 
povahy oznámených incidentov a opatrení 
prijatých v súlade s článkom 13 ods. 3.

3. Do... [štyroch rokov a šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] a potom v prvom štvrťroku 
každého roka predložia miesta jednotného 
kontaktu Komisii a skupine pre odolnosť 
kritických subjektov súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach vrátane počtu 
oznámení, povahy oznámených incidentov 
a opatrení prijatých v súlade s článkom 13 
ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovanie odbornej prípravy 
zamestnancom kritických subjektov.

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora zahŕňa vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovanie odbornej prípravy 
zamestnancom kritických subjektov. 
Členské štáty môžu poskytnúť finančné 
prostriedky kritickým subjektom bez 
ohľadu na príslušné pravidlá štátnej 
pomoci, ak je to potrebné a odôvodnené 
cieľmi verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby kritické 
subjekty posúdili do šiestich mesiacov od 
prijatia oznámenia uvedeného v článku 5 
ods. 3 a následne v prípade potreby a aspoň 
každé štyri roky na základe posúdenia rizík 
členských štátov a iných relevantných 
informačných zdrojov všetky relevantné 
riziká, ktoré môžu narušiť prevádzku 
kritických subjektov.

Členské štáty zabezpečia, aby kritické 
subjekty posúdili do šiestich mesiacov od 
prijatia oznámenia uvedeného v článku 5 
ods. 3 a následne v prípade potreby a aspoň 
každé štyri roky na základe posúdenia rizík 
členských štátov a iných relevantných 
informačných zdrojov všetky relevantné 
riziká, ktoré môžu narušiť poskytovanie 
dotknutých základných služieb.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zotavenie sa z incidentov vrátane 
opatrení na zabezpečenie kontinuity 
činností a identifikácie alternatívnych 
dodávateľských reťazcov;

d) zotavenie sa z incidentov vrátane 
opatrení na zabezpečenie kontinuity 
činností a identifikácie alternatívnych 
dodávateľských reťazcov na zaručenie 
plynulého poskytovania základnej služby;

Pozmeňujúci návrh 67
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Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12;

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie, 
stanovením primeraných požiadaviek na 
odbornú prípravu a kvalifikácií, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12; ak sú do riadenia 
bezpečnosti zapojení externí 
poskytovatelia, kritické subjekty 
zabezpečia, aby dodržiavali všeobecne 
uznávané normy a špecifikácie.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e).

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e), a to aj 
pravidelnou odbornou prípravou.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia na žiadosť členského štátu, 
ktorý identifikoval kritický subjekt, a so 
súhlasom dotknutého kritického subjektu 
organizuje poradné misie v súlade 
s mechanizmami stanovenými v článku 15 
ods. 4, 5, 7 a 8 s cieľom poskytovať 
poradenstvo dotknutému kritickému 

3. Komisia na žiadosť členského štátu, 
ktorý identifikoval kritický subjekt, a po 
konzultácii s dotknutým kritickým 
subjektom organizuje poradné misie 
v súlade s mechanizmami stanovenými 
v článku 15 ods. 4, 5, 7 a 8 s cieľom 
poskytovať poradenstvo dotknutému 



PE691.097v01-00 42/200 RR\1241337SK.docx

SK

subjektu pri plnení jeho povinností podľa 
kapitoly III. Poradná misia podáva správy 
o svojich zisteniach Komisii, uvedenému 
členskému štátu a dotknutému kritickému 
subjektu.

kritickému subjektu pri plnení jeho 
povinností podľa kapitoly III. Poradná 
misia podáva správy o svojich zisteniach 
Komisii, uvedenému členskému štátu 
a dotknutému kritickému subjektu. 
Komisia môže kritickým subjektom so 
sídlom v tretích krajinách na ich žiadosť 
poskytovať tiež poradné misie.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 
o previerku osôb, ktoré patria do určitých 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
vrátane osôb, u ktorých sa zvažuje prijatie 
do zamestnanie na pozície patriace do 
týchto kategórií, a aby tieto žiadosti 
urýchlene posúdili orgány príslušné na 
vykonávanie takýchto previerok osôb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 
o previerku osôb, ktoré patria do určitých 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
vrátane osôb, u ktorých sa zvažuje prijatie 
do zamestnanie na pozície patriace do 
týchto kategórií, a aby tieto žiadosti 
urýchlene posúdili orgány príslušné na 
vykonávanie takýchto previerok osôb. 
Takéto previerky osôb sú primerané a 
prísne obmedzené na to, čo je potrebné a 
relevantné pre plnenie úloh dotknutých 
osôb.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67938 sa previerka osôb 
uvedená v odseku 1 zameria na:

2. V súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67938 členské štáty zabezpečia, 
aby sa previerka osôb uvedená v odseku 1 
vykonávala výlučne na účely posúdenia 
potenciálneho bezpečnostného rizika pre 
dotknutý kritický subjekt. Previerka osôb 
sa zameria na:



RR\1241337SK.docx 43/200 PE691.097v01-00

SK

_________________
38 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty bez zbytočného odkladu 
oznamovali príslušnému orgánu incidenty, 
ktoré významne narúšajú alebo môžu 
významne narušiť ich prevádzku. 
Oznámenia obsahujú všetky dostupné 
informácie potrebné na to, aby príslušný 
orgán mohol pochopiť povahu, príčinu 
a možné dôsledky incidentu, a to aj 
s cieľom určiť prípadný cezhraničný vplyv 
incidentu. Takéto oznámenie nesmie mať 
pre kritický subjekt za následok vyššiu 
zodpovednosť.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty bez zbytočného odkladu 
oznamovali príslušnému orgánu incidenty, 
ktoré významne narúšajú alebo môžu 
významne narušiť ich prevádzku. Prvé 
oznámenie sa predloží do 24 hodín po 
zistení incidentu zo strany kritického 
subjektu a po ňom najneskôr do jedného 
mesiaca nasleduje podrobná správa. 
Oznámenia obsahujú všetky dostupné 
informácie potrebné na to, aby príslušný 
orgán mohol pochopiť povahu, príčinu 
a možné dôsledky incidentu, a to aj 
s cieľom určiť prípadný cezhraničný vplyv 
incidentu. Takéto oznámenie nesmie mať 
pre kritický subjekt za následok vyššiu 
zodpovednosť.

Ak incident má alebo by mohol mať 
významný vplyv na kritické subjekty alebo 
na kontinuitu poskytovania základných 
služieb vo viac ako troch členských 
štátoch, členské štáty zabezpečia, aby 
dotknuté kritické subjekty oznamovali 
takéto incidenty Komisii. Komisia o 
každom takomto oznámení bez zbytočného 
odkladu informuje skupinu pre odolnosť 
kritických subjektov. Komisia a skupina 
pre odolnosť kritických subjektov v súlade 
s právom Únie nakladajú s informáciami 
poskytnutými ako súčasť takýchto 
oznámení tak, aby bola zachovaná ich 
dôvernosť a chránená bezpečnosť 
a obchodné záujmy dotknutého kritického 
subjektu alebo subjektov.
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) geografické územie ovplyvnené 
narušením alebo potenciálnym narušením.

c) geografické územie ovplyvnené 
narušením alebo potenciálnym narušením, 
s prihliadnutím na to, či je toto územie 
geograficky izolované.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dotknutý príslušný orgán 
každoročne predloží Komisii a skupine pre 
odolnosť kritických subjektov súhrnnú 
správu o doručených oznámeniach 
a opatreniach prijatých podľa tohto 
článku.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán čo najskôr po 
oznámení v súlade s odsekom 1 poskytne 
oznamujúcemu kritickému subjektu 
relevantné informácie týkajúce sa 
následných opatrení v nadväznosti na jeho 
oznámenie vrátane informácií, ktoré by 
mohli podporiť účinnú reakciu kritického 
subjektu na incident.

4. Príslušný orgán čo najskôr po 
oznámení v súlade s odsekom 1 poskytne 
oznamujúcemu kritickému subjektu 
relevantné informácie týkajúce sa 
následných opatrení v nadväznosti na jeho 
oznámenie vrátane informácií, ktoré by 
mohli podporiť účinnú reakciu kritického 
subjektu na incident. Príslušný orgán 
informuje verejnosť o incidente, ak usúdi, 
že by to bolo vo verejnom záujme. 
Príslušný orgán zabezpečí, aby kritické 
subjekty informovali o incidente 
používateľov svojich služieb, na ktoré by 
takýto incident mohol mať vplyv, 
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prípadne o možných bezpečnostných 
alebo nápravných opatreniach.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Normy

S cieľom podporiť konzistentné 
vykonávanie tejto smernice členské štáty 
bez ukladania povinnosti používať 
konkrétny typ technológie alebo 
diskriminácie v prospech jeho používania 
odporučia uplatňovanie noriem a 
špecifikácií relevantných pre bezpečnosť 
a odolnosť kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Subjekt sa považuje za kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
ak bol identifikovaný ako kritický subjekt 
a poskytuje základné služby do viac ako 
tretiny členských štátov, resp. vo viac ako 
tretine členských štátov, a bol ako taký 
oznámený Komisii podľa článku 5 ods. 1 
a 6.

2. Subjekt sa považuje za kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
ak bol identifikovaný ako kritický subjekt 
a poskytuje tie isté alebo podobné 
základné služby do viac ako troch 
členských štátov, resp. vo viac ako troch 
členských štátoch, a bol ako taký 
oznámený Komisii podľa článku 5 ods. 1 
a 6.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov alebo Komisie členský 
štát, v ktorom sa nachádza infraštruktúra 
kritického subjektu osobitného európskeho 
významu, informuje spolu s týmto 
subjektom Komisiu a skupinu pre odolnosť 
kritických subjektov o výsledku posúdenia 
rizika vykonaného podľa článku 10 
a o opatreniach prijatých v súlade 
s článkom 11.

Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov alebo Komisie kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
informuje skupinu pre odolnosť kritických 
subjektov o výsledku posúdenia rizika 
vykonaného podľa článku 10 
a o opatreniach prijatých v súlade 
s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na žiadosť jedného alebo 
viacerých členských štátov, resp. 
z vlastného podnetu, a na základe dohody 
s členským štátom, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra kritického subjektu 
osobitného európskeho významu, 
zorganizuje poradnú misiu s cieľom 
posúdiť opatrenia zavedené týmto 
subjektom na účely splnenia jeho 
povinností podľa kapitoly III. Poradné 
misie môžu v prípade potreby požiadať 
o osobitnú expertízu v oblasti riadenia 
rizika katastrof prostredníctvom 
Koordinačného centra pre reakcie na 
núdzové situácie.

2. Komisia na žiadosť jedného alebo 
viacerých členských štátov, resp. 
z vlastného podnetu, a po porade 
s členským štátom, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra kritického subjektu 
osobitného európskeho významu, 
zorganizuje poradnú misiu s cieľom 
posúdiť opatrenia zavedené týmto 
subjektom na účely splnenia jeho 
povinností podľa kapitoly III. Poradné 
misie môžu v prípade potreby požiadať 
o osobitnú expertízu v oblasti riadenia 
rizika katastrof prostredníctvom 
Koordinačného centra pre reakcie na 
núdzové situácie.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia organizuje program poradnej 
misie po porade s členmi konkrétnej 
poradnej misie a po dohode s členským 
štátom, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra kritického subjektu alebo 

Komisia organizuje program poradnej 
misie po porade s členmi konkrétnej 
poradnej misie a s členským štátom, 
v ktorom sa nachádza infraštruktúra 
kritického subjektu alebo kritického 
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kritického subjektu európskeho významu. subjektu európskeho významu.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
sa skladá zo zástupcov členských štátov 
a Komisie. Ak je to relevantné pre plnenie 
jej úloh, skupina pre odolnosť kritických 
subjektov môže vyzvať zástupcov 
zainteresovaných strán, aby sa zúčastnili 
na jej práci.

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
sa skladá zo zástupcov členských štátov 
a Komisie. Ak je to relevantné pre plnenie 
jej úloh, skupina pre odolnosť kritických 
subjektov vyzve zástupcov relevantných 
zainteresovaných strán, aby sa zúčastnili 
na jej práci, a Európsky parlament, aby sa 
zúčastnil ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčiť výmenu najlepších 
postupov, pokiaľ ide o identifikáciu 
kritických subjektov členskými štátmi 
v súlade s článkom 5, a to aj pokiaľ ide 
o cezhraničné závislosti a riziká 
a incidenty;

c) uľahčiť výmenu najlepších 
postupov, pokiaľ ide o identifikáciu 
kritických subjektov členskými štátmi 
v súlade s článkom 5, a to aj pokiaľ ide 
o závislosti naprieč hranicami a 
odvetviami a riziká a incidenty;

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prípravu európskej stratégie v 
oblasti odolnosti v súlade s cieľmi 
stanovenými touto smernicou;

Pozmeňujúci návrh 84
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) uskutočňovať výmenu informácií 
a najlepších postupov v oblasti výskumu 
a vývoja v súvislosti s odolnosťou 
kritických subjektov v súlade s touto 
smernicou;

h) uskutočňovať výmenu informácií 
a najlepších postupov v oblasti inovácií, 
výskumu a vývoja v súvislosti 
s odolnosťou kritických subjektov v súlade 
s touto smernicou;

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) propagovať a podporovať 
koordinované posudzovanie rizík a 
spoločných opatrení kritických subjektov;

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov zasadá pravidelne a aspoň raz 
ročne sa schádza so skupinou pre 
spoluprácu zriadenou podľa [smernice 
o kybernetickej bezpečnosti] s cieľom 
podporiť strategickú spoluprácu a výmenu 
informácií.

5. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov zasadá pravidelne a aspoň raz 
ročne sa schádza so skupinou pre 
spoluprácu zriadenou podľa [smernice 
o kybernetickej bezpečnosti] s cieľom 
umožniť strategickú spoluprácu a výmenu 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia poskytne skupine pre 
odolnosť kritických subjektov súhrnnú 

7. Komisia poskytne skupine pre 
odolnosť kritických subjektov súhrnnú 
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správu o informáciách poskytnutých 
členskými štátmi podľa článku 3 ods. 3 
a článku 4 ods. 4 do [troch rokov a šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice] a následne v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky.

správu o informáciách poskytnutých 
členskými štátmi podľa článku 3 ods. 3 
a článku 4 ods. 4 do [troch rokov a šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice] a následne v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky. Komisia 
pravidelne zverejňuje súhrnnú správu o 
činnosti skupiny pre odolnosť kritických 
subjektov.
Komisia zriadi spoločný sekretariát 
skupiny pre odolnosť kritických subjektov 
a skupiny pre spoluprácu zriadenej podľa 
[smernice NIS 2] s cieľom uľahčiť 
komunikáciu medzi týmito dvoma 
skupinami, a tým minimalizovať 
nejasnosti medzi jednotlivými orgánmi 
podľa tejto smernice a [smernice NIS 2]. 

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na prijímanie a správne 
využívanie informácií získaných podľa 
článku 8 ods. 3 vedie Komisia register 
Únie pre incidenty s cieľom rozvíjať 
a vymieňať si najlepšie postupy 
a metodiky.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice alebo akéhokoľvek iného dátumu 
stanoveného spoluzákonodarcami.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 1 a v článku 11 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice alebo akéhokoľvek 
iného dátumu stanoveného 
spoluzákonodarcami.
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Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 11 ods. 4 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktorá 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.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 4 ods. 1 a článku 11 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktorá 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.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do [54 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej sa posúdi rozsah, v akom členské 
štáty prijali potrebné opatrenia na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Komisia do [54 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice] predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej sa posúdi rozsah, v akom členské 
štáty prijali potrebné opatrenia na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. Táto 
správa obsahuje samostatné kapitoly o 
jednotlivých krajinách a o konkrétnom 
pokroku vo vykonávaní v každom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne skúma fungovanie 
tejto smernice a podáva o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa posúdi najmä vplyv a pridaná hodnota 
tejto smernice na zabezpečenie odolnosti 
kritických subjektov a to, či by sa rozsah 
pôsobnosti smernice nemal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahoval aj na iné odvetvia alebo 
pododvetvia. Prvá správa sa predloží do 
[šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a posúdi sa v nej najmä to, 
či by sa rozsah pôsobnosti smernice nemal 
rozšíriť tak, aby zahŕňal odvetvie výroby, 
spracovania a distribúcie potravín.

Komisia pravidelne skúma fungovanie 
tejto smernice a podáva o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa posúdi najmä vplyv a pridaná hodnota 
tejto smernice na zabezpečenie odolnosti 
kritických subjektov a to, či by sa rozsah 
pôsobnosti smernice nemal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahoval aj na iné odvetvia alebo 
pododvetvia. Prvá správa sa predloží do 
[šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a posúdi sa v nej najmä to, 
či by sa rozsah pôsobnosti smernice nemal 
rozšíriť. Na tento účel Komisia zohľadní 
príslušné dokumenty skupiny pre 
odolnosť kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice
Príloha – tabuľka – bod 2 – doprava – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou

— Leteckí dopravcovia uvedení v článku 3 bode 4 nariadenia 
(ES) č. 300/200856 

— Riadiace orgány letiska uvedené v článku 2 bode 2 
smernice 2009/12/ES57, letiská uvedené v článku 2 bode 1 
uvedenej smernice vrátane hlavných letísk uvedených 
v oddiele 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1315/201358 
a subjekty prevádzkujúce pomocné zariadenia nachádzajúce sa 
na letiskách

2. Doprava a) 
Letec
ká 
dopra
va

— Prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia letovej 
prevádzky (ATC) uvedení v článku 2 bode 1 nariadenia (ES) 
č. 549/200459

— Manažéri infraštruktúry uvedení v článku 3 bode 2 
smernice 2012/34/EÚ60

b) 
Želez
ničná 
dopra
va

— Železničné podniky uvedené v článku 3 bode 1 smernice 
2012/34/EÚ vrátane prevádzkovateľov servisných zariadení 
uvedených v článku 3 bode 12 smernice 2012/34/EÚ

c) 
Vodn
á 

— Spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú, námornú 
a pobrežnú osobnú a nákladnú vodnú dopravu uvedené pre 
námornú dopravu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 725/200461, 
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dopra
va

bez jednotlivých plavidiel, ktoré tieto spoločnosti prevádzkujú

— Riadiace orgány prístavov uvedených v článku 3 bode 1 
smernice 2005/65/ES62 vrátane ich prístavných zariadení 
uvedených v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 725/2004 
a subjekty prevádzkujúce činnosti a zariadenia nachádzajúce 
sa v prístavoch

— Prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb 
uvedených v článku 3 písm. o) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/59/ES63

d) 
Cestn
á 
dopra
va

Cestné orgány zodpovedné za kontrolu riadenia cestnej 
premávky uvedené v článku 2 bode 12 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96264

— Prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov 
uvedených v článku 4 bode 1 smernice 2010/40/EÚ65

Pozmeňujúci návrh 

— Leteckí dopravcovia uvedení v článku 3 bode 4 
nariadenia (ES) č. 300/200856 

— Riadiace orgány letiska uvedené v článku 2 bode 2 
smernice 2009/12/ES57, letiská uvedené v článku 2 bode 1 
uvedenej smernice vrátane hlavných letísk uvedených 
v oddiele 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1315/201358 
a subjekty prevádzkujúce pomocné zariadenia 
nachádzajúce sa na letiskách

2. Doprava a) Letecká 
doprava

— Prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia letovej 
prevádzky (ATC) uvedení v článku 2 bode 1 nariadenia 
(ES) č. 549/200459

— Manažéri infraštruktúry uvedení v článku 3 bode 2 
smernice 2012/34/EÚ60

b) 
Železničn
á doprava — Železničné podniky uvedené v článku 3 bode 1 

smernice 2012/34/EÚ vrátane prevádzkovateľov 
servisných zariadení uvedených v článku 3 bode 12 
smernice 2012/34/EÚ

c) Vodná 
doprava

— Spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú, námornú 
a pobrežnú osobnú a nákladnú vodnú dopravu uvedené 
pre námornú dopravu v prílohe I k nariadeniu (ES) 
č. 725/200461, bez jednotlivých plavidiel, ktoré tieto 
spoločnosti prevádzkujú
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— Riadiace orgány prístavov uvedených v článku 3 bode 
1 smernice 2005/65/ES62 vrátane ich prístavných 
zariadení uvedených v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) 
č. 725/2004 a subjekty prevádzkujúce činnosti 
a zariadenia nachádzajúce sa v prístavoch

— Prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb 
uvedených v článku 3 písm. o) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/59/ES63

Cestné orgány zodpovedné za kontrolu riadenia cestnej 
premávky uvedené v článku 2 bode 12 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96264

d) Cestná 
doprava

— Prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov 
uvedených v článku 4 bode 1 smernice 2010/40/EÚ65

e) 
Verejná 
doprava

— Orgány a poskytovatelia služieb verejnej dopravy 
uvedení v článku 2 písm. b) a d) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200765a.

_____________________

65a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým 
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) 
č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Príloha – oddiel 5 – pododdiel 6 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odvetvia, pododvetvia a typy subjektov Odvetvia, pododvetvia a typy subjektov

5. Zdravotníctvo 5. Zdravotníctvo

— Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
uvedení v článku 3 písm. g) smernice 
2011/24/EÚ19

— Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
uvedení v článku 3 písm. g) smernice 
2011/24/EÚ19

— Referenčné laboratóriá EÚ uvedené 
v článku 15 nariadenia [XX] o závažných 
cezhraničných ohrozeniach zdravia

— Referenčné laboratóriá EÚ uvedené 
v článku 15 nariadenia [XX] o závažných 
cezhraničných ohrozeniach zdravia

— Subjekty vykonávajúce činnosti 
výskumu a vývoja liekov uvedených 
v článku 1 bode 2 smernice 2001/83/ES

— Subjekty vykonávajúce činnosti 
výskumu a vývoja liekov uvedených 
v článku 1 bode 2 smernice 2001/83/ES
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— Subjekty vyrábajúce základné 
farmaceutické výrobky a farmaceutické 
prípravky uvedené v sekcii C divízii 21 
NACE Rev. 2

— Subjekty vyrábajúce základné 
farmaceutické výrobky a farmaceutické 
prípravky uvedené v sekcii C divízii 21 
NACE Rev. 2

— Subjekty vyrábajúce zdravotnícke 
pomôcky považované za kritické počas 
mimoriadnej situácie v oblasti verejného 
zdravia („zoznam pomôcok kritických 
v mimoriadnej situácii v oblasti verejného 
zdravia“) uvedené v článku 20 nariadenia 
XXXX

— Subjekty vyrábajúce zdravotnícke 
pomôcky považované za kritické počas 
mimoriadnej situácie v oblasti verejného 
zdravia („zoznam pomôcok kritických 
v mimoriadnej situácii v oblasti verejného 
zdravia“) uvedené v článku 20 nariadenia 
XXXX

— Subjekty, ktoré sú držiteľmi povolenia 
na distribúciu podľa článku 79 smernice 
2001/83/ES

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice
Príloha – oddiel 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Verejná správa 9. Verejná správa a demokratické 
inštitúcie

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Príloha – oddiel 9 – typ subjektu – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Ústredné vlády a regionálne a miestne 
vlády a samosprávy

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Príloha – oddiel 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10 a. Výroba, spracovanie a distribúcia 
potravín
— Potravinárske podniky, ako je uvedené 
v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho 
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parlamentu a Rady (ES) č. 178/20021a;
________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín 
(Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
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2.7.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – (2020)0365(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nils Torvalds

(*)        Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 201918, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 201918, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
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ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu, absorbovať ich, prispôsobiť sa im 
a zotaviť sa z nich.

ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu a ohroziť tak celkový 
hospodársky a sociálny blahobyt občanov, 
absorbovať ich, reagovať na ne, 
prispôsobiť sa im a zotaviť sa z nich.

__________________ __________________
17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, potravín, určitých aspektov 
verejnej správy, ako aj vesmírnych služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
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mene. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie, 
dokonca čo len jedno, sprvoti obmedzené 
na jeden subjekt alebo jedno odvetvie, 
môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností 
voči rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

mene. Inovácie a technologický pokrok 
prispievajú k vytváraniu nových foriem a 
typov infraštruktúrnych systémov, ktoré 
využívajú inovácie zamerané na 
znižovanie nákladov a zvyšovanie 
efektívnosti a môžu mať vplyv na riziko a 
odolnosť. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie, 
dokonca čo len jedno, sprvoti obmedzené 
na jeden subjekt alebo jedno odvetvie, 
môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Odolnosť energetických infraštruktúr 
zohráva dôležitú úlohu v hospodárskom 
raste v celej Únii a prispieva k 
zabezpečeniu dôstojnej životnej úrovne 
zraniteľných spotrebiteľov energie. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností 
voči rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytovania základných služieb sa čoraz 
viac vzťahujú odlišné požiadavky 
stanovené právnymi predpismi členských 
štátov. Skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch sa na tieto subjekty 
vzťahujú menej prísne bezpečnostné 
požiadavky, nielenže môže mať negatívny 
vplyv na zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii, ale 
vedie aj k prekážkam riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Podobné typy subjektov 
sa v niektorých členských štátoch považujú 
za kritické, pričom v iných nie, a tie, ktoré 
sú identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytovania základných služieb sa čoraz 
viac vzťahujú odlišné požiadavky 
stanovené právnymi predpismi členských 
štátov. Skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch sa na tieto subjekty 
vzťahujú menej prísne bezpečnostné 
požiadavky, nielenže môže mať negatívny 
vplyv na zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii, ale 
vedie aj k prekážkam riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Odolnosť kritických 
subjektov má veľký význam pre 
fungovanie vnútorného trhu a bezpečnosť 
Únie a jej občanov. Podobné typy 
subjektov sa v niektorých členských 
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požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami.

štátoch považujú za kritické, pričom 
v iných nie, a tie, ktoré sú identifikované 
ako kritické, podliehajú v rôznych 
členských štátoch rôznym požiadavkám. 
To vedie k dodatočnej a zbytočnej 
administratívnej záťaži pre spoločnosti, 
ktoré vykonávajú cezhraničné činnosti, 
najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
základných služieb na vnútornom trhu 
a zvýšiť odolnosť kritických subjektov.

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
základných služieb na vnútornom trhu 
a zvýšiť odolnosť kritických subjektov. 
Keďže táto smernica stanovuje minimálne 
pravidlá, členské štáty môžu prijať alebo 
zachovať prísnejšie pravidlá s cieľom 
zabezpečiť poskytovanie základných 
služieb na vnútornom trhu a zvýšiť 
odolnosť kritických subjektov, ak ich 
považujú za potrebné na ochranu 
národnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY20 
[navrhovaná smernica o opatreniach na 

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY20 
[navrhovaná smernica o opatreniach na 
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zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] potrebný vždy, keď je to 
možné. So zreteľom na vyšší výskyt 
a osobitné charakteristiky kybernetických 
rizík sa v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti ukladajú komplexné 
požiadavky veľkému množstvu subjektov 
s cieľom zabezpečiť ich kybernetickú 
bezpečnosť. Vzhľadom na to, že 
kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 
subjekty v odvetví digitálnej infraštruktúry.

zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] potrebný vždy, keď je to 
možné, aby sa predišlo akémukoľvek 
prekrývaniu, ktoré by mohlo brániť 
účinnosti týchto dvoch smerníc. So 
zreteľom na vyšší výskyt a osobitné 
charakteristiky kybernetických rizík sa 
v smernici o kybernetickej bezpečnosti 
ukladajú komplexné požiadavky veľkému 
množstvu subjektov s cieľom zabezpečiť 
ich kybernetickú bezpečnosť. Vzhľadom 
na to, že kybernetická bezpečnosť sa 
dostatočne rieši v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 
subjekty v odvetví digitálnej infraštruktúry.

__________________ __________________
20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
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ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu a 
prenikania trestnej činnosti. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Preto by sa mali stanoviť kritériá 
na identifikáciu kritických subjektov. 
V záujme účinnosti, efektívnosti, 
konzistentnosti a právnej istoty by sa mali 
stanoviť aj vhodné pravidlá týkajúce sa 
oznamovania a spolupráce v súvislosti 
s takouto identifikáciou, ako aj právnych 
dôsledkov takejto identifikácie. S cieľom 
umožniť Komisii posúdiť správne 
uplatňovanie tejto smernice by členské 
štáty mali Komisii predložiť čo 
najpodrobnejšie a najkonkrétnejšie 
relevantné informácie a v každom prípade 
zoznam základných služieb, počet 
kritických subjektov identifikovaných pre 
každé odvetvie a pododvetvie uvedené 

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Táto smernica sa zaoberá 
potrebou zabezpečiť kontinuitu služieb 
nevyhnutných na zachovanie životne 
dôležitých spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností bez toho, aby boli 
dotknuté právomoci jednotlivých 
členských štátov v oblasti organizácie a 
poskytovania verejných služieb. Preto by 
sa mali stanoviť kritériá na identifikáciu 
kritických subjektov. V záujme účinnosti, 
efektívnosti, konzistentnosti a právnej 
istoty by sa mali stanoviť aj vhodné 
pravidlá týkajúce sa oznamovania 
a spolupráce v súvislosti s takouto 
identifikáciou, ako aj právnych dôsledkov 
takejto identifikácie. S cieľom umožniť 
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v prílohe a základné služby alebo služby, 
ktoré každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

Komisii posúdiť správne uplatňovanie tejto 
smernice by členské štáty mali Komisii 
predložiť čo najpodrobnejšie 
a najkonkrétnejšie relevantné informácie 
a v každom prípade zoznam základných 
služieb, počet kritických subjektov 
identifikovaných pre každé odvetvie 
a pododvetvie uvedené v prílohe 
a základné služby alebo služby, ktoré 
každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Členské štáty by mali určiť orgány 
príslušné na dohľad nad uplatňovaním 
a v prípade potreby presadzovaním 
pravidiel tejto smernice a zabezpečiť, aby 
tieto orgány mali primerané právomoci 
a zdroje. Vzhľadom na rozdiely vo 
vnútroštátnych riadiacich štruktúrach 
a s cieľom chrániť už existujúce odvetvové 
mechanizmy alebo orgány dohľadu 
a regulačné orgány Únie a zabrániť 
duplicite by členské štáty mali mať 
možnosť určiť viac ako jeden príslušný 
orgán. V takom prípade by však mali jasne 
vymedziť príslušné úlohy dotknutých 
orgánov a zabezpečiť ich hladkú a účinnú 
spoluprácu. Všetky príslušné orgány by 
mali vo všeobecnosti spolupracovať aj 
s ostatnými príslušnými orgánmi na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni 
Únie.

(16) Členské štáty by mali určiť orgány 
príslušné na dohľad nad uplatňovaním 
a v prípade potreby presadzovaním 
pravidiel tejto smernice a zabezpečiť, aby 
tieto orgány mali primerané právomoci 
a zdroje. Vzhľadom na rozdiely vo 
vnútroštátnych riadiacich štruktúrach 
a s cieľom chrániť už existujúce odvetvové 
mechanizmy na úrovni členských štátov 
alebo Únie alebo orgány dohľadu 
a regulačné orgány členských štátov a 
Únie a zabrániť duplicite by členské štáty 
mali mať možnosť určiť viac ako jeden 
príslušný orgán. V takom prípade by však 
mali jasne vymedziť príslušné úlohy 
dotknutých orgánov a zabezpečiť ich 
hladkú a účinnú spoluprácu. Všetky 
príslušné orgány by mali vo všeobecnosti 
spolupracovať aj s ostatnými príslušnými 
orgánmi na vnútroštátnej úrovni, ako aj na 
úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na to, že podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
subjekty identifikované ako kritické 
subjekty, ako aj identifikované subjekty 
v odvetví digitálnej infraštruktúry, 
s ktorými sa má podľa tejto smernice 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
podliehajú požiadavkám smernice 
o kybernetickej bezpečnosti týkajúcim sa 
kybernetickej bezpečnosti, by mali 
príslušné orgány určené podľa týchto 
dvoch smerníc spolupracovať, najmä 
pokiaľ ide o kybernetické riziká 
a incidenty, ktoré majú vplyv na tieto 
subjekty.

(18) Subjekty identifikované ako 
kritické subjekty podľa tejto smernice, ako 
aj subjekty v odvetví digitálnej 
infraštruktúry, s ktorými sa má podľa tejto 
smernice zaobchádzať ako 
s rovnocennými, podliehajú požiadavkám 
smernice NIS 2 týkajúcim sa kybernetickej 
bezpečnosti. Preto by mali príslušné 
orgány určené podľa týchto dvoch smerníc 
spolupracovať, najmä pokiaľ ide 
o kybernetické riziká a incidenty, ktoré 
majú vplyv na tieto subjekty. Členské štáty 
by mali prijať opatrenia na zabránenie 
dvojitému oznamovaniu a kontrole, aby sa 
zabezpečilo, že stratégie a požiadavky 
stanovené v tejto smernici a smernici 
o kybernetickej bezpečnosti sa budú 
navzájom dopĺňať a kritické subjekty 
nebudú vystavené dodatočnej 
administratívnej záťaži.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mali 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
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kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 
incidenty a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov 
a mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty informovali ostatné dotknuté 
členské štáty prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu.

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 
incidenty s cieľom zabrániť ešte horším 
dôsledkom a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov 
a mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty informovali ostatné dotknuté 
členské štáty prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu. Vzhľadom na 
citlivosť niektorých udalostí by sa mali 
zabezpečiť vhodné formy dôvernosti spolu 
s mechanizmami na zabránenie šíreniu 
údajov, ktoré by mohli ohroziť národnú 
bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby ich príslušné orgány mali určité 
osobitné právomoci na riadne uplatňovanie 
a presadzovanie tejto smernice vo vzťahu 
ku kritickým subjektom, ak tieto subjekty 
patria do ich jurisdikcie, ako sa uvádza 
v tejto smernici. Tieto právomoci by mali 
zahŕňať najmä právomoc vykonávať 
inšpekcie, dohľad a audity, vyžadovať od 
kritických subjektov, aby poskytovali 
informácie a dôkazy týkajúce sa opatrení, 
ktoré prijali na splnenie svojich povinností, 
a v prípade potreby vydávať príkazy na 
nápravu zistených porušení. Pri vydávaní 
takýchto príkazov by členské štáty nemali 
vyžadovať opatrenia, ktoré presahujú 
rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané 
toho, aby dotknutý kritický subjekt 
dodržiaval povinnosti podľa tejto smernice, 
a to najmä so zreteľom na závažnosť 
porušenia a hospodársku kapacitu 
kritického subjektu. Všeobecnejšie by tieto 
právomoci mali byť sprevádzané 
primeranými a účinnými zárukami, ktoré 
sa stanovia vo vnútroštátnom práve, 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
z Charty základných práv Európskej únie. 
Pri posudzovaní toho, či kritický subjekt 
dodržiava svoje povinnosti podľa tejto 
smernice by príslušné orgány určené podľa 
tejto smernice mali mať možnosť požiadať 
príslušné orgány určené podľa smernice 
o kybernetickej bezpečnosti o posúdenie 
kybernetickej bezpečnosti týchto 
subjektov. Uvedené príslušné orgány by 
mali na tento účel spolupracovať 
a vymieňať si informácie.

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby ich príslušné orgány mali určité 
osobitné právomoci na riadne uplatňovanie 
a presadzovanie tejto smernice vo vzťahu 
ku kritickým subjektom, ak tieto subjekty 
patria do ich jurisdikcie, ako sa uvádza 
v tejto smernici. Tieto právomoci by mali 
zahŕňať najmä právomoc vykonávať 
inšpekcie, dohľad a audity, vyžadovať od 
kritických subjektov, aby poskytovali 
informácie a dôkazy týkajúce sa opatrení, 
ktoré prijali na splnenie svojich povinností, 
a v prípade potreby vydávať príkazy na 
nápravu zistených porušení. Pri vydávaní 
takýchto príkazov by členské štáty nemali 
vyžadovať opatrenia, ktoré presahujú 
rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané 
toho, aby dotknutý kritický subjekt 
dodržiaval povinnosti podľa tejto smernice, 
a to najmä so zreteľom na závažnosť 
porušenia a hospodársku kapacitu 
kritického subjektu. Všeobecnejšie by tieto 
právomoci mali byť sprevádzané 
primeranými a účinnými zárukami, ktoré 
sa stanovia vo vnútroštátnom práve, 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
z Charty základných práv Európskej únie. 
Za posudzovanie kritických subjektov 
podľa tejto smernice v záležitostiach, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
smernice o kybernetickej bezpečnosti, ako 
je fyzická a nefyzická kybernetická 
bezpečnosť, sú zodpovedné príslušné 
orgány určené podľa smernice 
o kybernetickej bezpečnosti. Pri 
posudzovaní toho, či kritický subjekt 
dodržiava svoje povinnosti podľa tejto 
smernice, by príslušné orgány určené 
podľa tejto smernice okrem toho mali mať 
možnosť požiadať príslušné orgány určené 
podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti o posúdenie kybernetickej 
bezpečnosti týchto subjektov. Uvedené 
príslušné orgány by mali na tento účel 
spolupracovať a vymieňať si informácie.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovuje pre členské štáty 
povinnosť prijať určité opatrenia zamerané 
na zabezpečenie poskytovania služieb na 
vnútornom trhu, ktoré sú nevyhnutné na 
zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, najmä s cieľom 
identifikovať kritické subjekty a subjekty, 
s ktorými sa má v určitých ohľadoch 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
a umožniť im plniť si povinnosti;

a) stanovuje pre členské štáty 
povinnosť prijať určité opatrenia zamerané 
na zabezpečenie nepretržitého 
poskytovania služieb na vnútornom trhu, 
ktoré sú nevyhnutné na zachovanie životne 
dôležitých spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, najmä s cieľom 
identifikovať kritické subjekty a subjekty, 
s ktorými sa má v určitých ohľadoch 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
a umožniť im plniť si povinnosti;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
7, sa táto smernica nevzťahuje na 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 
(EÚ) XX/YY [navrhovaná smernica 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne kybernetickej 
bezpečnosti v Únii; (ďalej len „smernica 
o kybernetickej bezpečnosti“)].

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
7, sa táto smernica nevzťahuje na 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 
(EÚ) XX/YY [navrhovaná smernica 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne kybernetickej 
bezpečnosti v Únii; (ďalej len „smernica 
o kybernetickej bezpečnosti“)]. Vzhľadom 
na prepojenia medzi kybernetickou 
bezpečnosťou a fyzickou bezpečnosťou 
subjektov musia členské štáty zabezpečiť 
súdržné vykonávanie oboch smerníc.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
bezpečnostné stratégie vrátane 
bezpečnostných stratégií pre jednotlivé 
odvetvia poskytovali koordinovaný 
politický rámec pre posilnenú koordináciu 
v súvislosti s výmenou informácií 
o incidentoch a hrozbách a vykonávaním 
úloh dohľadu, čím sa zabráni zdvojeniu 
požiadaviek a činností týkajúcich sa 
podávania správ a monitorovania.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „riziko“ je akákoľvek okolnosť 
alebo udalosť, ktorá môže mať nepriaznivý 
vplyv na odolnosť kritických subjektov;

6. „riziko“ je akákoľvek okolnosť 
alebo udalosť, ktorá môže mať nepriaznivý 
vplyv na prevádzku kritických subjektov;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) relevantné aspekty národnej 
stratégie kybernetickej bezpečnosti podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
a akejkoľvek inej sektorovej národnej 
stratégie s cieľom dosiahnuť koordináciu, 
doplnkovosť a synergie.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty môžu pri 
vypracúvaní svojich stratégií konzultovať 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi a 
zohľadniť miestne kapacity.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb vrátane trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/54134.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb vrátane trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/54134. Pri posudzovaní 
rizika sa v prípade potreby zohľadnia 
kapacity miestnych a regionálnych 
orgánov. 

__________________ __________________
34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovať dobrovoľný 
spoločný vzor na podávanie správ na účely 
dosiahnutia súladu s odsekom 4.

5. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi vypracuje dobrovoľný spoločný 
vzor na podávanie správ na účely 
dosiahnutia súladu s odsekom 4.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu označiť tie 
subjekty, ktoré identifikovali ako kľúčové 
subjekty podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti, za kritické subjekty podľa 
tejto smernice. Ak sa členský štát 
rozhodne, že neoznačí kľúčové subjekty 
podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti za kritické subjekty podľa 
tejto smernice, svoje rozhodnutie 
odôvodní.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) geografická oblasť, ktorú by 
incident mohol ovplyvniť, vrátane 
akýchkoľvek cezhraničných vplyvov;

e) geografická oblasť, ktorú by 
incident mohol ovplyvniť, vrátane 
akýchkoľvek cezhraničných vplyvov, 
s prihliadnutím na zraniteľnosť spojenú 
so stupňom izolácie určitých typov 
geografických oblastí, ako sú ostrovné 
regióny, najvzdialenejšie regióny alebo 
horské oblasti;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát určí v rámci 
príslušného orgánu miesto jednotného 
kontaktu na plnenie styčnej funkcie 
s cieľom zabezpečiť cezhraničnú 

2. Každý členský štát určí v rámci 
príslušného orgánu miesto jednotného 
kontaktu na plnenie styčnej funkcie 
s cieľom zabezpečiť cezhraničnú 
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spoluprácu s príslušnými orgánmi iných 
členských štátov a so skupinou pre 
odolnosť kritických subjektov uvedenou 
v článku 16 (ďalej len „miesto jednotného 
kontaktu“).

spoluprácu s príslušnými orgánmi iných 
členských štátov, so skupinou pre odolnosť 
kritických subjektov uvedenou v článku 16 
(ďalej len „miesto jednotného kontaktu“) a 
s kritickými subjektmi. Každý členský štát 
zabezpečí, aby jednotné kontaktné miesto 
určené podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti bolo jednotným kontaktným 
miestom podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do [troch rokov a šiestich mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a potom každý rok predložia miesta 
jednotného kontaktu Komisii a skupine pre 
odolnosť kritických subjektov súhrnnú 
správu o prijatých oznámeniach vrátane 
počtu oznámení, povahy oznámených 
incidentov a opatrení prijatých v súlade 
s článkom 13 ods. 3.

3. Do [troch rokov a šiestich mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a potom v prvom trimestri každého roka 
predložia miesta jednotného kontaktu 
Komisii a skupine pre odolnosť kritických 
subjektov súhrnnú správu o prijatých 
oznámeniach vrátane počtu oznámení, 
povahy oznámených incidentov a opatrení 
prijatých v súlade s článkom 13 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány vždy, keď je to vhodné 
a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom, konzultovali a spolupracovali 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, najmä tými, ktoré sú zodpovedné 
za civilnú ochranu, presadzovanie práva 
a ochranu osobných údajov, ako aj 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane kritických subjektov.

5. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány vždy, keď je to vhodné 
a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom, konzultovali a spolupracovali 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, prípadne vrátane miestnych a 
regionálnych orgánov, najmä tými, ktoré 
sú zodpovedné za civilnú ochranu, 
presadzovanie práva a ochranu osobných 
údajov, ako aj s príslušnými 
zainteresovanými stranami vrátane 
kritických subjektov.
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovanie odbornej prípravy 
zamestnancom kritických subjektov.

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti, 
vypracúvaní protokolov a dohôd, rozvoji 
spolupráce a výmene informácií a 
odborných znalostí medzi verejným a 
súkromným sektorom. Táto podpora 
zahŕňa okrem iného vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovanie pravidelnej odbornej 
prípravy zamestnancom kritických 
subjektov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty v prípade potreby 
vyčlenia dostatočné zdroje na podporu 
kritických subjektov pri plnení 
požiadaviek na dosiahnutie súladu, najmä 
na pokrytie dodatočných nákladov 
spojených s činnosťami v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy alebo 
zamestnávaním ďalších zamestnancov na 
účely podávania správ, monitorovania a 
prieskumu.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zavedú nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi v súvislosti so 
záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, a to v súlade s právom Únie 
a vnútroštátnym právom týkajúcim sa 
najmä hospodárskej súťaže a ochrany 
osobných údajov.

3. Členské štáty zavedú nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi s cieľom posilniť 
výmenu znalostí a transparentnosť v 
rámci odvetví a medzi nimi v súvislosti so 
záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, a to v súlade s právom Únie 
a vnútroštátnym právom týkajúcim sa 
najmä hospodárskej súťaže a ochrany 
osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) predchádzanie incidentom, ktoré 
by mohli ohroziť bezpečnosť a plynulosť 
dodávok tovaru a služieb;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) používanie uznávaných 
európskych noriem a špecifikácií 
týkajúcich sa odolnosti kritických 
subjektov, bez toho, aby vznikla povinnosť 
používať konkrétny druh služby alebo 
technológie alebo aby dochádzalo 
k diskriminácii v jej prospech;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12;

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov a odbornej 
prípravy, a to aj stanovením kategórií 
pracovníkov vykonávajúcich kritické 
funkcie, stanovením prístupových práv 
k citlivým oblastiam, zariadeniam a inej 
infraštruktúre a k citlivým informáciám, 
ako aj určením osobitných kategórií 
zamestnancov so zreteľom na článok 12;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e).

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných prevádzkovateľov a ich 
zamestnancov o opatreniach uvedených 
v písmenách a) až e) pravidelnou 
odbornou prípravou.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 
o previerku osôb, ktoré patria do určitých 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
vrátane osôb, u ktorých sa zvažuje prijatie 
do zamestnanie na pozície patriace do 
týchto kategórií, a aby tieto žiadosti 
urýchlene posúdili orgány príslušné na 
vykonávanie takýchto previerok osôb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať riadne 
odôvodnené žiadosti o previerku osôb, 
ktoré patria do určitých osobitných 
kategórií ich zamestnancov 
identifikovaných na základe jednotných 
vnútroštátnych kritérií vrátane osôb, 
u ktorých sa zvažuje prijatie do kritických 
funkcií patriacich do týchto kategórií, 
a aby tieto žiadosti urýchlene posúdili 
orgány príslušné na vykonávanie takýchto 
previerok osôb.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67938 sa previerka osôb 
uvedená v odseku 1 zameria na:

2. V súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67938 členské štáty zabezpečia, 
aby sa previerka osôb uvedená v odseku 1 
vykonávala výlučne na účely posúdenia 
potenciálneho bezpečnostného rizika pre 
kritický subjekt a pri dodržiavaní 
základných práv dotknutej osoby. 
Previerka osôb sa zameria na:

__________________ __________________
38 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1. 38 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) predchádzajúce zamestnania, 
vzdelávanie a akékoľvek medzery vo 
vzdelávaní alebo zamestnaní v životopise 
osoby, a to aspoň počas predchádzajúcich 
piatich rokov a najviac desiatich rokov.

c) vo výnimočných prípadoch a na 
základe vnútroštátnych kritérií na 
predchádzajúce zamestnania, vzdelávanie 
a akékoľvek medzery vo vzdelávaní alebo 
zamestnaní v životopise osoby, a to aspoň 
počas predchádzajúcich piatich rokov 
a najviac desiatich rokov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty bez zbytočného odkladu 
oznamovali príslušnému orgánu incidenty, 
ktoré významne narúšajú alebo môžu 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty bez zbytočného odkladu 
oznamovali príslušnému orgánu len tie 
incidenty, ktoré významne narúšajú ich 
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významne narušiť ich prevádzku. 
Oznámenia obsahujú všetky dostupné 
informácie potrebné na to, aby príslušný 
orgán mohol pochopiť povahu, príčinu 
a možné dôsledky incidentu, a to aj 
s cieľom určiť prípadný cezhraničný vplyv 
incidentu. Takéto oznámenie nesmie mať 
pre kritický subjekt za následok vyššiu 
zodpovednosť.

prevádzku, aby sa zabránilo nadmernému 
množstvu informácií a zbytočnému toku 
údajov a zaručilo účinné fungovanie 
vnútroštátnych orgánov a súkromných 
subjektov. Oznámenia obsahujú všetky 
dostupné informácie potrebné na to, aby 
príslušný orgán mohol pochopiť povahu, 
príčinu a možné dôsledky incidentu, a to aj 
s cieľom určiť prípadný cezhraničný vplyv 
incidentu. Takéto oznámenie nesmie mať 
pre kritický subjekt za následok vyššiu 
zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) vplyv na ľudský život a 
environmentálne dôsledky;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) geografické územie ovplyvnené 
narušením alebo potenciálnym narušením.

c) geografické územie ovplyvnené 
narušením alebo potenciálnym narušením, 
s prihliadnutím na to, či je toto územie 
geograficky izolované.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov sa skladá zo zástupcov členských 
štátov a Komisie. Ak je to relevantné pre 

2. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov sa skladá zo zástupcov členských 
štátov a Komisie. Ak je to relevantné pre 
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plnenie jej úloh, skupina pre odolnosť 
kritických subjektov môže vyzvať 
zástupcov zainteresovaných strán, aby sa 
zúčastnili na jej práci.

plnenie jej úloh, skupina pre odolnosť 
kritických subjektov môže vyzvať 
zástupcov príslušných strán, aby sa 
zúčastnili na jej práci, a nabádať k 
zapojeniu MSP, občianskej spoločnosti a 
odborových zväzov, najmä pokiaľ ide o 
aspekty týkajúce sa odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov zasadá pravidelne a aspoň raz 
ročne sa schádza so skupinou pre 
spoluprácu zriadenou podľa [smernice 
o kybernetickej bezpečnosti] s cieľom 
podporiť strategickú spoluprácu a výmenu 
informácií.

5. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov zasadá pravidelne a aspoň raz 
ročne sa schádza so skupinou pre 
spoluprácu zriadenou podľa [smernice 
o kybernetickej bezpečnosti] s cieľom 
uľahčiť strategickú spoluprácu a výmenu 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov môže v duchu spolupráce v 
oblasti bezpečnosti a otvoreného prístupu 
na požiadanie poskytnúť prístup k svojim 
zisteniam a zdrojovým údajom na využitie 
v akademickom prostredí, vo výskume v 
oblasti bezpečnosti a na iné prospešné 
účely. Žiadosti o prístup by mali byť 
odôvodnené a opodstatnené a poskytnuté 
údaje musia rešpektovať základné práva 
osôb a byť primerané vplyvu na dotknuté 
subjekty.

Pozmeňujúci návrh 42
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Komisia zriadi spoločný sekretariát 
skupiny pre odolnosť kritických subjektov 
a skupiny pre spoluprácu zriadenej podľa 
[smernice o kybernetickej bezpečnosti] 
s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi 
týmito dvoma skupinami, a tým 
minimalizovať nejasnosti medzi rôznymi 
určenými orgánmi podľa tejto smernice 
a [smernice o kybernetickej bezpečnosti].

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na prijímanie a správne 
využívanie informácií získaných podľa 
článku 8 ods. 3 vedie Komisia európsky 
register incidentov s cieľom rozvíjať 
a vymieňať si najlepšie postupy 
a metodiky.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne skúma fungovanie 
tejto smernice a podáva o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa posúdi najmä vplyv a pridaná hodnota 
tejto smernice na zabezpečenie odolnosti 
kritických subjektov a to, či by sa rozsah 
pôsobnosti smernice nemal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahoval aj na iné odvetvia alebo 
pododvetvia. Prvá správa sa predloží do 
[šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti 

Komisia pravidelne skúma fungovanie 
tejto smernice a podáva o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa posúdi najmä vplyv a pridaná hodnota 
tejto smernice na zabezpečenie odolnosti 
kritických subjektov a to, či by sa rozsah 
pôsobnosti smernice nemal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahoval aj na iné odvetvia alebo 
pododvetvia. Prvá správa sa predloží do 
[šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti 
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tejto smernice] a posúdi sa v nej najmä to, 
či by sa rozsah pôsobnosti smernice nemal 
rozšíriť tak, aby zahŕňal odvetvie výroby, 
spracovania a distribúcie potravín.

tejto smernice]. Na tento účel a v záujme 
ďalšieho rozvoja strategickej spolupráce 
Komisia zohľadní všetky nezáväzné 
usmerňujúce dokumenty skupiny pre 
odolnosť kritických subjektov týkajúce sa 
skúseností získaných na strategickej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Príloha – bod 5. Zdravotníctvo (nový)

Text predložený Komisiou

Odvetvie Pododvetvie Typ subjektu

Pozmeňujúci návrh

Subjekty, ktoré sú držiteľmi povolenia na 
distribúciu uvedeného v článku 79 
smernice 2001/83/ES

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Príloha – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Odvetvie Pododvetvie Typ subjektu

Pozmeňujúci návrh

Potraviny Veľkoobchodný 
trh

— Potravinárske podniky uvedené 
v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 
(1a)

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre hygienu potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 
39).
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STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alex Agius Saliba

(*)Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 16. decembra 2020 predložila návrh smernice o odolnosti kritických subjektov spolu 
so sprievodným posúdením vplyvu na základe posúdenia vykonávania smernice 2008/114/ES 
o európskej kritickej infraštruktúre z roku 2019. Vzhľadom na význam kybernetickej 
bezpečnosti pre odolnosť kritických subjektov Komisia súčasne predložila návrh revidovanej 
smernice o bezpečnosti sietí a informačných systémov (ďalej len „smernica NIS 2“). 
V záujme zabezpečenia úplnej súdržnosti by sa záväzky týkajúce sa kybernetickej odolnosti 
v rámci smernice NIS 2 vzťahovali aj na kritické subjekty identifikované v novom návrhu.

Návrh smernice o odolnosti kritických subjektov odráža prechod zo súčasného prístupu 
ochrany jednotlivých aktív k posilňovaniu odolnosti kritických subjektov, ktoré ich 
prevádzkujú. Členské štáty by tak museli prijať národné stratégie, vykonávať pravidelné 
posudzovanie rizika a zároveň stanoviť povinnosti pre kritické subjekty s cieľom zvýšiť ich 
odolnosť a schopnosť poskytovať základné služby. Postup identifikácie kritických subjektov 
by sa líšil od postupu stanoveného v smernici o európskej kritickej infraštruktúre. Komisia by 
zároveň vykonávala primeraný dohľad nad kritickými subjektmi osobitného európskeho 
významu.

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrh smernice o odolnosti kritických subjektov 
a domnieva sa, že je dôležité, aby výbor IMCO uznal potrebu aktualizovať existujúce 
opatrenia na úrovni EÚ zamerané na ochranu kľúčových služieb a infraštruktúr pred 
fyzickými rizikami. Posilnenie odolnosti kritických subjektov v členských štátoch 
a zabezpečenie rovnakých podmienok pre kritické subjekty v celej Únii je veľmi dôležité 
vzhľadom na rastúce prepojenia medzi odvetviami, subjektmi a službami na vnútornom trhu.

Výbor IMCO disponuje v súlade s článkom 57 zdieľanými právomocami, pokiaľ ide o otázky 
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v súvislosti s jeho pôsobnosťou v oblasti zlepšovania fungovania vnútorného trhu. 

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov 

Spravodajca víta rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice, pretože poskytuje možnosť zahrnúť 
nové odvetvia, na ktoré sa nevzťahovali osobitné ochranné opatrenia. Spravodajca sa však 
domnieva, že je potrebné jasne vymedziť všeobecný cieľ, ktorým je zabezpečiť vysokú 
úroveň odolnosti kritických subjektov a základných infraštruktúr a zaručiť poskytovanie 
základných služieb s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. 

Okrem toho sa usiluje zabezpečiť väčšie zosúladenie a harmonizáciu smernice o odolnosti 
kritických subjektov a smernice NIS 2, ak je to možné, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti 
a vymedzenie pojmov. Na tento účel spravodajca žiada, aby sa fyzická nekybernetická 
ochrana podľa navrhovanej smernice o odolnosti kritických subjektov jasne oddelila od 
požiadaviek v rámci smernice NIS 2, a to zreteľným rozlišovaním vo vymedzení pojmu 
„odolnosť“ uvedenom v článku 2 ods. 2. Okrem toho navrhuje okrem iných súbor jasne 
formulovaných vymedzení pojmov „kritické subjekty“, „odolnosť“, „incident“, „základná 
infraštruktúra“. 

Stratégia a posudzovanie rizika členskými štátmi 

Spravodajca víta stratégiu na posilnenie odolnosti kritických subjektov a posudzovanie rizika, 
ktorú musí prijať každý členský štát. Predkladá však návrhy na zlepšenie účasti a konzultácií 
s kritickými subjektmi a zainteresovanými stranami, keďže tieto spoločnosti poskytujú 
kľúčové služby pre plynulý priebeh každodenného života, pričom posilnená spolupráca 
s týmito subjektmi je dôležitá na dosiahnutie cieľov tejto smernice. Uznáva tiež význam 
riadenia rizík dodávateľského reťazca a dodávateľov v prípade, že ho kritické subjekty 
využívajú na zabezpečenie príspevku dodávateľských reťazcov k odolnosti subjektov, ktoré 
zásobujú. 

Identifikácia kritických subjektov

Spravodajca podporuje skutočnosť, že členské štáty budú musieť identifikovať kritické 
subjekty v hlavných relevantných odvetviach uvedených v prílohe, objasňuje však, že členské 
štáty budú povinné identifikovať subjekty v rámci týchto odvetví a pododvetví uvedených 
v prílohe, ktoré pôsobia v členských štátoch a sú kľúčovými poskytovateľmi základných 
služieb na zachovanie životne dôležitých funkcií spoločnosti a hospodárskych činností. 
Spravodajca preto v tejto oblasti predložil návrhy.

Príslušné orgány a miesto jednotného kontaktu 

Spravodajca uznáva význam riadneho dohľadu a posilnenej spolupráce medzi príslušnými 
orgánmi členských štátov. Konštatuje však, že by sa mali zriadiť miesta jednotného kontaktu, 
ktoré budú plniť styčnú úlohu a zabezpečovať koordináciu s kritickými subjektmi, 
príslušnými orgánmi a inými miestami jednotného kontaktu a so skupinou pre odolnosť 
kritických subjektov. Miesto jednotného kontaktu by malo tiež zjednodušiť a harmonizovať 
spôsoby oznamovania (zásada jednotného kontaktného miesta). 

Oznamovanie incidentov 
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Spravodajca sa domnieva, že incidenty, ktoré významne narúšajú prevádzku kritických 
subjektov a sú vo verejnom záujme, sa oznamujú nielen príslušným orgánom prostredníctvom 
miesta jednotného kontaktu, ale aj verejnosti alebo prípadne dotknutým používateľom. 
Spravodajca tiež navrhuje objasniť niektoré požiadavky na oznamovanie incidentov, ku 
ktorým ešte nedošlo, a poskytnúť dodatočné usmernenia, pokiaľ ide o prahové hodnoty na 
oznamovanie.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Rady 2008/114/ES sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 2019, sa však zistilo, 
že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu, absorbovať ich, prispôsobiť sa im 
a zotaviť sa z nich.

(1) V smernici Rady 2008/114/ES sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 2019, sa však zistilo, 
že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty alebo 
hrozby, ktoré majú potenciál narušiť 
prevádzku kritického subjektu, fungovanie 
vnútorného trhu alebo voľný pohyb 
základných služieb, absorbovať ich, 
prispôsobiť sa im, zotaviť sa z nich 
a chrániť pred nimi.

__________________ __________________

17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie1 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných 
a predpokladaných budúcich rizík pre ich 
prevádzku, ktoré môžu viesť k narušeniu 
poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku dynamickej panorámy hrozieb 
s vyvíjajúcou sa teroristickou hrozbou 
a rastúcej vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu 
a efektívnosť určitých typov infraštruktúry, 
ak nie sú zavedené opatrenia na zvýšenie 
odolnosti alebo adaptáciu na zmenu klímy. 
Okrem toho príslušné odvetvia a typy 
subjektov nie sú vo všetkých členských 
štátoch konzistentne uznávané ako kritické.

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných 
a predpokladaných budúcich rizík pre ich 
prevádzku, ktoré môžu viesť k narušeniu 
poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku dynamickej panorámy hrozieb 
s vyvíjajúcou sa teroristickou hrozbou 
a rastúcej vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu 
a efektívnosť určitých typov infraštruktúry, 
ak nie sú zavedené opatrenia na zvýšenie 
odolnosti alebo adaptáciu na zmenu klímy. 
Okrem toho príslušné odvetvia a typy 
subjektov nie sú vo všetkých členských 
štátoch konzistentne uznávané ako kritické.

Vzhľadom na zvýšenú 
medziodvetvovú a cezhraničnú vzájomnú 
závislosť kritických infraštruktúr môže 
incident v jednom členskom štáte vážne 
ovplyvniť činnosti v inom členskom štáte. 
V záujme dosiahnutia vysokej úrovne 
odolnosti kritických infraštruktúr v celej 
Únii by základné služby a základná 
infraštruktúra mali byť chránené a 
odolné vo všetkých členských štátoch.

1 Európsky program na ochranu kritickej infraštruktúry (EPCIP).
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej a 
vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, a 
preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, ktoré 
vlastní, spravuje alebo prevádzkuje Únia 
ako súčasť svojich vesmírnych programov, 
resp. ktoré sú vlastnené, spravované alebo 
prevádzkované v jej mene. Tieto vzájomné 
závislosti znamenajú, že akékoľvek 
narušenie, dokonca čo len jedno, sprvoti 
obmedzené na jeden subjekt alebo jedno 
odvetvie, môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť k 
ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia ochorenia COVID-19 ukázala 
zraniteľnosť našich čoraz previazanejších 
spoločností voči rizikám s nízkou 
pravdepodobnosťou.

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej a 
vzájomne prepojenej siete poskytovania 
základných služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, a 
preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, ktoré 
vlastní, spravuje alebo prevádzkuje Únia 
ako súčasť svojich vesmírnych programov, 
resp. ktoré sú vlastnené, spravované alebo 
prevádzkované v jej mene. Tieto vzájomné 
závislosti znamenajú, že akékoľvek 
narušenie základných služieb, dokonca čo 
len jedno, sprvoti obmedzené na jeden 
subjekt alebo jedno odvetvie, môže mať 
kaskádové účinky vo všeobecnosti, čo 
môže viesť k ďalekosiahlemu a 
dlhotrvajúcemu negatívnemu vplyvu na 
poskytovanie týchto služieb na celom 
vnútornom trhu, a to aj na jednotlivcov, 
spotrebiteľov a podniky. Pandémia 
COVID-19 ukázala zraniteľnosť našich 
čoraz prepojenejších spoločností voči 
rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na subjekty zapojené do (4) Na subjekty zapojené do 
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poskytovania základných služieb sa čoraz 
viac vzťahujú odlišné požiadavky 
stanovené právnymi predpismi členských 
štátov. Skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch sa na tieto subjekty 
vzťahujú menej prísne bezpečnostné 
požiadavky, nielenže môže mať negatívny 
vplyv na zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii, ale 
vedie aj k prekážkam riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Podobné typy subjektov 
sa v niektorých členských štátoch považujú 
za kritické, pričom v iných nie, a tie, ktoré 
sú identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 
požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami.

poskytovania základných služieb 
a základnej infraštruktúry sa čoraz viac 
vzťahujú odlišné požiadavky stanovené 
právnymi predpismi členských štátov. 
Skutočnosť, že v niektorých členských 
štátoch sa na tieto subjekty vzťahujú menej 
prísne bezpečnostné požiadavky, nielenže 
vytvára rôzne úrovne odolnosti a rozdiely 
medzi členskými štátmi pri určovaní a 
dohľade nad kritickými subjektmi, ale 
negatívne ovplyvňuje aj zachovanie 
životne dôležitých spoločenských funkcií 
alebo hospodárskych činností v celej Únii 
a tiež vedie aj k nekalej hospodárskej 
súťaži a prekážkam riadneho fungovania 
vnútorného trhu. Podobné typy subjektov 
sa v niektorých členských štátoch považujú 
za kritické, pričom v iných nie, a tie, ktoré 
sú identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 
požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami. Európsky rámec by mal 
preto viesť aj k rovnakým podmienkam 
pre kritické subjekty v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
základných služieb na vnútornom trhu 
a zvýšiť odolnosť kritických subjektov.

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie a voľný 
pohyb základných služieb na vnútornom 
trhu a zvýšiť odolnosť kritických subjektov 
a základnej infraštruktúry potrebnej pre 
životne dôležité spoločenské alebo 
hospodárske činnosti v rámci Únie. Na 
tento účel cieľom tejto smernice by malo 
byť zabezpečenie odolnosti kritických 
infraštruktúr a kritických subjektov, čím 
sa posilní ich schopnosť zaistiť 
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nepretržité poskytovanie základných 
služieb alebo základnej infraštruktúry 
alebo aspoň urýchlene obnoviť 
fungovanie po vzniku incidentu. 
Prevádzkovatelia kritických infraštruktúr 
poskytujúcich základné služby na celom 
vnútornom trhu v rôznych odvetviach, 
ktoré sú potrebné pre životne dôležité 
spoločenské funkcie a hospodárske 
činnosti, by sa mali stať odolnými voči 
súčasným a predpokladaným budúcim 
rizikám.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie tohto cieľa by 
členské štáty mali identifikovať kritické 
subjekty, ktoré by mali podliehať 
osobitným požiadavkám a dohľadu, ale 
ktoré by mali zároveň získať osobitnú 
podporu a poradenstvo zamerané na 
dosiahnutie vysokej úrovne odolnosti voči 
všetkým relevantným rizikám.

(6) Na dosiahnutie tohto cieľa by 
členské štáty mali identifikovať kritické 
subjekty, ktoré poskytujú základné služby 
alebo základnú infraštruktúru patriacu do 
existujúcich odvetví a pododvetví na 
vnútroštátnej úrovni, ako sa uvádza 
v prílohe, ktoré by mali podliehať 
osobitným požiadavkám a dohľadu, ale 
ktoré by mali zároveň získať osobitnú 
podporu a poradenstvo zamerané na 
dosiahnutie vysokej úrovne odolnosti voči 
všetkým relevantným rizikám a možným 
krízam.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY 20 

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY20 (ďalej 
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[navrhovaná smernica o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] potrebný vždy, keď je to 
možné.  So zreteľom na vyšší výskyt 
a osobitné charakteristiky kybernetických 
rizík sa v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti ukladajú komplexné 
požiadavky veľkému množstvu subjektov 
s cieľom zabezpečiť ich kybernetickú 
bezpečnosť. Vzhľadom na to, že 
kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 
subjekty v odvetví digitálnej infraštruktúry.

len „smernica NIS 2“) potrebný vždy, keď 
je to možné. So zreteľom na vyšší výskyt 
a osobitné charakteristiky kybernetických 
rizík sa v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti ukladajú komplexné 
požiadavky veľkému množstvu subjektov 
s cieľom zabezpečiť ich kybernetickú 
bezpečnosť. Vzhľadom na to, že 
kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 
subjekty v odvetví digitálnej infraštruktúry. 
Mal by sa zabezpečiť súdržný prístup k 
týmto aktom, napríklad zabezpečením 
možnosti, aby subjekty, ktoré spadajú do 
pôsobnosti smernice NIS 2, podliehali 
povinnostiam podľa tejto smernice a aby 
prípadne mohli využívať miesto 
jednotného kontaktu a spoločný súbor 
pravidiel. V dôsledku toho budú za 
dohľad nad subjektmi identifikovanými 
ako kritické alebo rovnocenné s kritickými 
podľa tejto smernice v záležitostiach, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
smernice NIS 2, zodpovedné príslušné 
orgány určené podľa smernice NIS 2. 
Okrem toho subjekty, ktoré sú 
identifikované ako základné subjekty 
podľa smernice NIS 2, ale nie sú 
identifikované ako kritické subjekty podľa 
tejto smernice, by však mali v prípade 
potreby zvýšiť odolnosť svojej fyzickej 
infraštruktúry.

__________________ __________________

20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

20Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady o opatreniach na zabezpečenie 
vysokej spoločnej úrovne kybernetickej 
bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice 
(EÚ) 2016/1148 (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť komplexný 
prístup k odolnosti kritických subjektov by 
každý členský štát mal mať stratégiu 
stanovujúcu ciele a politické opatrenia, 
ktoré sa majú vykonať. Na dosiahnutie 
tohto cieľa by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby sa v ich stratégiách 
kybernetickej bezpečnosti stanovil 
politický rámec pre posilnenú koordináciu 
medzi príslušným orgánom podľa tejto 
smernice a príslušným orgánom podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
v kontexte výmeny informácií 
o incidentoch a kybernetických hrozbách 
a plnenia úloh v oblasti dohľadu.

S cieľom zabezpečiť komplexný prístup 
k odolnosti kritických subjektov a 
zohľadniť ciele stratégie Únie v oblasti 
odolnosti pripravenej skupinou pre 
odolnosť kritických subjektov by každý 
členský štát mal prijať národnú stratégiu 
stanovujúcu ciele a politické opatrenia, 
ktoré sa majú vykonať. Na dosiahnutie 
tohto cieľa by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby sa v ich stratégiách 
kybernetickej bezpečnosti stanovil 
politický rámec pre posilnenú koordináciu 
medzi príslušným orgánom podľa tejto 
smernice a príslušným orgánom podľa 
smernice NIS 2 v kontexte výmeny 
informácií o incidentoch a kybernetických 
hrozbách a plnenia úloh v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu základných služieb 
životne dôležitých pre spoločenské 
funkcie alebo hospodárske činnosti. 
S cieľom zabezpečiť takýto cielený prístup 
by mal každý členský štát 
v harmonizovanom rámci vykonať 
posúdenie všetkých relevantných rizík 
vrátane medziodvetvových, 
cezhraničných, prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
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členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov a 
tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

vrátane trestných činov terorizmu. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín, a riziká súvisiace s 
celkovou populáciou alebo vnútorným 
trhom. Členské štáty by nemali považovať 
za riziko žiadne pravidelné podnikateľské 
riziko pre operácie vyplývajúce z trhových 
podmienok alebo akékoľvek riziko 
vyplývajúce z demokratického 
rozhodovania. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Preto by sa mali stanoviť kritériá 
na identifikáciu kritických subjektov. V 
záujme účinnosti, efektívnosti, 
konzistentnosti a právnej istoty by sa mali 
stanoviť aj vhodné pravidlá týkajúce sa 
oznamovania a spolupráce v súvislosti s 
takouto identifikáciou, ako aj právnych 
dôsledkov takejto identifikácie. S cieľom 
umožniť Komisii posúdiť správne 
uplatňovanie tejto smernice by členské 
štáty mali Komisii predložiť čo 
najpodrobnejšie a najkonkrétnejšie 

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká odvetví a pododvetví na ich 
území, ktoré sa uvádzajú v prílohe. Preto 
by sa na identifikáciu kritických subjektov 
mali v úzkej spolupráci s príslušnými 
orgánmi stanoviť spoločné kritériá a 
špecifikácie založené na minimálnych 
ukazovateľoch a metodikách pre každé 
odvetvie a pododvetvie. V záujme 
účinnosti, efektívnosti, konzistentnosti a 
právnej istoty by sa mali stanoviť aj 
vhodné pravidlá týkajúce sa oznamovania a 
spolupráce v súvislosti s takouto 
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relevantné informácie a v každom prípade 
zoznam základných služieb, počet 
kritických subjektov identifikovaných pre 
každé odvetvie a pododvetvie uvedené 
v prílohe a základné služby alebo služby, 
ktoré každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

identifikáciou, ako aj právnych dôsledkov 
takejto identifikácie. S cieľom umožniť 
Komisii posúdiť správne uplatňovanie tejto 
smernice by členské štáty mali Komisii 
predložiť čo najpodrobnejšie 
a najkonkrétnejšie relevantné informácie 
a v každom prípade zoznam základných 
služieb, počet kritických subjektov 
identifikovaných pre každé odvetvie 
a pododvetvie uvedené v prílohe 
a základné služby alebo služby, ktoré 
každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty. S cieľom 
predísť rozdielnemu uplatňovaniu tejto 
smernice a zlepšiť fungovanie vnútorného 
trhu by Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi mala poskytnúť podrobné 
usmernenia a odporúčania na podporu 
členských štátov pri určovaní zoznamu 
základných služieb a infraštruktúry a 
kritických subjektov pre každé 
vnútroštátne odvetvie a pododvetvie 
uvedené v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V acquis EÚ v oblasti finančných 
služieb sa stanovujú komplexné 
požiadavky na finančné subjekty, aby 
mohli riadiť všetky riziká, ktorým čelia, 
vrátane prevádzkových rizík a zabezpečiť 
kontinuitu činností. Patrí sem nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 648/2012, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/65/EÚ 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/2014, ako aj nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 575/2013 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/36/EÚ. Komisia 
nedávno navrhla doplniť tento rámec 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
XX/YYY [navrhované nariadenie 

(15) V acquis EÚ v oblasti finančných 
služieb sa stanovujú komplexné 
požiadavky na finančné subjekty, aby 
mohli riadiť všetky riziká, ktorým čelia, 
vrátane prevádzkových rizík a zabezpečiť 
kontinuitu činností. Patrí sem nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 648/2012, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/65/EÚ 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/2014, ako aj nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 575/2013 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/36/EÚ. Komisia 
nedávno navrhla doplniť tento rámec 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
XX/YYY [navrhované nariadenie 
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o digitálnej prevádzkovej odolnosti 
finančného sektora (ďalej len „nariadenie 
DORA“)27], ktorým sa stanovujú 
požiadavky na finančné spoločnosti, pokiaľ 
ide o riadenie IKT rizík vrátane ochrany 
fyzických infraštruktúr IKT. Keďže na 
odolnosť subjektov uvedených v bodoch 3 
a 4 prílohy sa komplexne vzťahuje acquis 
EÚ v oblasti finančných služieb, aj 
s týmito subjektmi by sa malo zaobchádzať 
ako s rovnocennými kritickým subjektom 
len na účely kapitoly II tejto smernice. 
S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 
pravidiel týkajúcich sa prevádzkového 
rizika a digitálnej odolnosti vo finančnom 
sektore by podporu členských štátov 
zameranú na zvýšenie celkovej odolnosti 
finančných subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom mali zabezpečiť 
orgány určené podľa článku 41 [nariadenia 
DORA], pričom by sa na túto podporu mali 
vzťahovať postupy stanovené v uvedených 
právnych predpisoch úplne 
harmonizovaným spôsobom.

o digitálnej prevádzkovej odolnosti 
finančného sektora (ďalej len „nariadenie 
DORA“)27], ktorým sa stanovujú 
požiadavky na finančné spoločnosti, pokiaľ 
ide o riadenie IKT rizík vrátane ochrany 
fyzických infraštruktúr IKT. Keďže na 
odolnosť subjektov uvedených v bodoch 3 
a 4 prílohy sa komplexne vzťahuje acquis 
EÚ v oblasti finančných služieb, aj 
s týmito subjektmi by sa malo zaobchádzať 
ako s rovnocennými kritickými subjektami 
len na účely kapitoly II tejto smernice, 
a preto by sa na takéto subjekty nemali 
vzťahovať povinnosti stanovené 
v kapitolách III až VI. S cieľom 
zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel 
týkajúcich sa prevádzkového rizika 
a digitálnej odolnosti vo finančnom sektore 
by podporu členských štátov zameranú na 
zvýšenie celkovej odolnosti finančných 
subjektov rovnocenných kritickým 
subjektom mali zabezpečiť orgány určené 
podľa článku 41 [nariadenia DORA], 
pričom by sa na túto podporu mali 
vzťahovať postupy stanovené v uvedených 
právnych predpisoch úplne 
harmonizovaným spôsobom.

__________________ __________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 
o mimoburzových derivátoch, centrálnych 
protistranách a archívoch obchodných 
údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 
o mimoburzových derivátoch, centrálnych 
protistranách a archívoch obchodných 
údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa 
mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, 
s. 349).

23 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa 
mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, 
s. 349).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. 
EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 
o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. 
EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
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inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
(Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

inštitúcie a investičné spoločnosti 
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
(Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

27 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o digitálnej 
prevádzkovej odolnosti finančného sektora 
a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, 
(EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) 
č. 909/2014 – COM(2020) 595.

27 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o digitálnej 
prevádzkovej odolnosti finančného sektora 
a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, 
(EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) 
č. 909/2014 – COM(2020) 595.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Členské štáty by mali určiť orgány 
príslušné na dohľad nad uplatňovaním 
a v prípade potreby presadzovaním 
pravidiel tejto smernice a zabezpečiť, aby 
tieto orgány mali primerané právomoci 
a zdroje. Vzhľadom na rozdiely vo 
vnútroštátnych riadiacich štruktúrach 
a s cieľom chrániť už existujúce odvetvové 
mechanizmy alebo orgány dohľadu 
a regulačné orgány Únie a zabrániť 
duplicite by členské štáty mali mať 
možnosť určiť viac ako jeden príslušný 
orgán.  V takom prípade by však mali jasne 
vymedziť príslušné úlohy dotknutých 
orgánov a zabezpečiť ich hladkú a účinnú 
spoluprácu. Všetky príslušné orgány by 
mali vo všeobecnosti spolupracovať aj 
s ostatnými príslušnými orgánmi na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni 
Únie.

(16) Členské štáty by mali určiť orgány 
príslušné na dohľad nad uplatňovaním 
a presadzovaním pravidiel tejto smernice 
a zabezpečiť, aby tieto orgány mali 
primerané právomoci a zdroje. Vzhľadom 
na rozdiely vo vnútroštátnych riadiacich 
štruktúrach a s cieľom chrániť už 
existujúce odvetvové mechanizmy alebo 
orgány dohľadu a regulačné orgány Únie 
a zabrániť duplicite by členské štáty mali 
mať možnosť určiť viac ako jeden 
príslušný orgán.  V takom prípade by však 
mali jasne vymedziť príslušné úlohy 
dotknutých orgánov a zabezpečiť ich 
hladkú a účinnú spoluprácu. Všetky 
príslušné orgány by mali vo všeobecnosti 
spolupracovať aj s ostatnými príslušnými 
orgánmi na vnútroštátnej úrovni, ako aj na 
úrovni Únie.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom uľahčiť cezhraničnú 
spoluprácu a komunikáciu a umožniť 
účinné vykonávanie tejto smernice by mal 
každý členský štát bez toho, aby boli 
dotknuté odvetvové právne požiadavky 
Únie, určiť jeden z orgánov, ktoré určil za 
príslušné orgány podľa tejto smernice, za 
miesto jednotného kontaktu zodpovedné za 
koordináciu otázok týkajúcich sa odolnosti 
kritických subjektov a cezhraničnej 
spolupráce v tejto oblasti na úrovni Únie.

(17) S cieľom uľahčiť cezhraničnú 
spoluprácu a komunikáciu a umožniť 
účinné vykonávanie tejto smernice by mal 
každý členský štát bez toho, aby boli 
dotknuté odvetvové právne požiadavky 
Únie, určiť jeden z orgánov, ktoré určil za 
príslušné orgány podľa tejto smernice, za 
miesto jednotného kontaktu zodpovedné za 
koordináciu otázok týkajúcich sa odolnosti 
kritických subjektov a cezhraničnej 
spolupráce v tejto oblasti na úrovni Únie. 
Miesto jednotného kontaktu by malo 
zabezpečovať styk a koordinovať všetku 
komunikáciu s príslušnými orgánmi 
svojho členského štátu, miestami 
jednotného kontaktu ostatných členských 
štátov, so skupinou pre odolnosť 
kritických subjektov stanovenou v tejto 
smernici a so subjektmi identifikovanými 
ako kritické subjekty podľa tejto 
smernice.  S cieľom uľahčiť spoluprácu 
a komunikáciu s členskými štátmi by 
subjekty identifikované ako kritické 
subjekty podľa tejto smernice mali určiť 
aj svoje referenčné miesto kontaktu v 
rámci subjektu. Kritický subjekt by mal 
referenčné miesto kontaktu využívať na 
styk, koordináciu a komunikáciu s 
členskými štátmi o opatreniach 
súvisiacich s organizačnými a 
technickými aspektmi vykonávania tejto 
smernice. Na tento účel by miesta 
jednotného kontaktu mali využívať 
efektívne, zabezpečené, štandardizované 
a harmonizované kanály nahlasovania.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na to, že podľa smernice 
o kybernetickej bezpečnosti subjekty 
identifikované ako kritické subjekty, ako aj 
identifikované subjekty v odvetví digitálnej 
infraštruktúry, s ktorými sa má podľa tejto 
smernice zaobchádzať ako 
s rovnocennými, podliehajú požiadavkám 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
týkajúcim sa kybernetickej bezpečnosti, by 
mali príslušné orgány určené podľa týchto 
dvoch smerníc spolupracovať, najmä 
pokiaľ ide o kybernetické riziká 
a incidenty, ktoré majú vplyv na tieto 
subjekty.

(18) Vzhľadom na to, že podľa smernice 
NIS 2 subjekty identifikované ako kritické 
subjekty, ako aj identifikované subjekty 
v odvetví digitálnej infraštruktúry, 
s ktorými sa má podľa tejto smernice 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
podliehajú požiadavkám smernice NIS 2 
týkajúcim sa kybernetickej bezpečnosti, by 
mali príslušné orgány určené podľa týchto 
dvoch smerníc účinne a konzistentne 
spolupracovať, najmä pokiaľ ide 
o kybernetické riziká a incidenty, ktoré 
majú vplyv na tieto subjekty.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov, 
poskytovať finančné zdroje bez toho, aby 
boli dotknuté platné právne predpisy v 
oblasti hospodárskej súťaže, najmä 
predpisy o štátnej pomoci a podpore, a 
chrániť citlivé oblastí, zariadenia a iné 
infraštruktúry, ak je to potrebné a 
odôvodnené cieľmi verejného záujmu. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
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dobrovoľnej výmeny informácií 
a osvedčených postupov medzi kritickými 
subjektmi bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
stanovených v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov o 
incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo a 
primerane reagovať na predmetné 
incidenty a získať komplexný prehľad o 
celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov a 
mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého 
by členské štáty informovali ostatné 
dotknuté členské štáty prostredníctvom 
miest jednotného kontaktu.

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností, najneskôr 
však do 24 hodín po tom, ako sa dozvedeli 
o konkrétnom incidente, informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Kritické subjekty a príslušné 
orgány by mali o takýchto incidentoch 
informovať aj verejnosť, pokiaľ určia, že 
zverejnenie takýchto incidentov by bolo vo 
verejnom záujme. Kritické subjekty by 
zároveň mali o incidente, jeho dôsledkoch 
a prípadne o akýchkoľvek možných 
bezpečnostných opatreniach alebo 
nápravných opatreniach, ktoré majú 
prijať používatelia, informovať 
potenciálne dotknutých používateľov 
svojich služieb. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom a používateľom 
umožniť rýchlo a primerane reagovať na 
predmetné incidenty a získať komplexný 
prehľad o celkových rizikách, ktorým čelia 
kritické subjekty. Na tento účel by sa mal 
stanoviť postup oznamovania určitých 
incidentov a mali by sa stanoviť parametre 
na určenie toho, kedy je skutočné alebo 
potenciálne narušenie závažné, a preto by 
sa incidenty mali oznamovať. Vzhľadom 
na možné cezhraničné vplyvy takýchto 
narušení by sa mali stanoviť postupy, na 
základe ktorých by členské štáty 
informovali ostatné dotknuté členské štáty 
a iné kritické subjekty prostredníctvom 
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miest jednotného kontaktu. S 
informáciami o incidentoch by sa malo 
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
rešpektuje dôvernosť a chráni bezpečnosť 
a obchodné záujmy príslušného kritického 
subjektu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Zatiaľ čo kritické subjekty vo 
všeobecnosti pôsobia ako súčasť čoraz 
prepojenejšej siete poskytovania služieb 
a infraštruktúr a často poskytujú základné 
služby vo viac ako jednom členskom štáte, 
niektoré z týchto subjektov majú pre Úniu 
osobitný význam, pretože poskytujú 
základné služby veľkému počtu členských 
štátov, a preto si vyžadujú osobitný dohľad 
na úrovni Únie. Preto by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa osobitného dohľadu 
nad takýmito kritickými subjektmi 
osobitného európskeho významu. Týmito 
pravidlami nie sú dotknuté pravidlá 
dohľadu a presadzovania stanovené v tejto 
smernici.

(26) Zatiaľ čo kritické subjekty vo 
všeobecnosti pôsobia ako súčasť čoraz 
prepojenejšej siete poskytovania služieb 
a infraštruktúry a často poskytujú 
základné služby vo viac ako jednom 
členskom štáte, niektoré z týchto subjektov 
majú pre Úniu a vnútorný trh osobitný 
význam, pretože poskytujú základné služby 
veľkému počtu členských štátov, a preto si 
vyžadujú osobitný dohľad na úrovni Únie. 
Preto by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce 
sa osobitného dohľadu nad takýmito 
kritickými subjektmi osobitného 
európskeho významu. Týmito pravidlami 
nie sú dotknuté pravidlá dohľadu 
a presadzovania stanovené v tejto smernici. 
Hoci sa táto smernica nevzťahuje na 
inštitúcie, orgány ani agentúry Únie 
a služby, ktoré poskytujú, Komisia by 
mala aj napriek tomu poskytovať 
usmernenia a stratégie s cieľom určiť, 
ktoré z týchto inštitúcií, orgánov alebo 
agentúr a ktoré z ich služieb by sa mohli 
potenciálne považovať za subjekty 
rovnocenné kritickým subjektom 
poskytujúcim základné služby na 
fungovanie vnútorného trhu, a mala by 
zabezpečiť ich väčšiu odolnosť.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Ak sa ktorýkoľvek členský štát 
domnieva, že sú potrebné dodatočné 
informácie na to, aby mohol na základe 
dohody s členským štátom, v ktorom sa 
nachádza infraštruktúra kritického 
subjektu, poskytnúť poradenstvo tomuto 
kritickému subjektu pri plnení jeho 
povinností podľa kapitoly III alebo 
posúdiť, či tento kritický subjekt 
osobitného európskeho významu dodržiava 
tieto povinnosti, Komisia by mala 
zorganizovať poradnú misiu s cieľom 
posúdiť opatrenia zavedené týmto 
subjektom. S cieľom zabezpečiť riadne 
vykonávanie takýchto poradných misií by 
sa mali stanoviť doplňujúce pravidlá 
týkajúce sa najmä ich organizácie 
a riadenia, následných opatrení, ktoré sa 
majú vykonať, a povinností kritických 
subjektov osobitného európskeho 
významu. Poradné misie by sa mali bez 
toho, aby bola dotknutá potreba členského 
štátu, v ktorom sa poradná misia vedie, 
a dotknutého subjektu, dodržiavať pravidlá 
tejto smernice, vykonávať na základe 
podrobných pravidiel práva daného 
členského štátu, napríklad pokiaľ ide 
o presné podmienky, ktoré treba splniť na 
získanie prístupu do príslušných priestorov 
alebo k dokumentom, a pravidiel 
o prostriedkoch súdnej nápravy. Osobitné 
odborné znalosti potrebné pre takéto misie 
by sa v prípade potreby mohli požadovať 
prostredníctvom Koordinačného centra pre 
reakcie na núdzové situácie.

(27) Ak sa ktorýkoľvek členský štát 
domnieva, že sú potrebné dodatočné 
informácie na to, aby mohol na základe 
dohody s členským štátom usadenia a 
členským štátom, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra kritického subjektu, 
poskytnúť poradenstvo tomuto kritickému 
subjektu pri plnení jeho povinností podľa 
kapitoly III alebo posúdiť, či tento kritický 
subjekt osobitného európskeho významu 
dodržiava tieto povinnosti, Komisia by 
mala zorganizovať poradnú misiu s cieľom 
posúdiť opatrenia zavedené týmto 
subjektom. S cieľom zabezpečiť riadne 
vykonávanie takýchto poradných misií by 
sa mali stanoviť doplňujúce pravidlá 
týkajúce sa najmä ich organizácie 
a riadenia, následných opatrení, ktoré sa 
majú vykonať, a povinností kritických 
subjektov osobitného európskeho 
významu. Poradné misie by sa mali bez 
toho, aby bola dotknutá potreba členského 
štátu, v ktorom sa poradná misia vedie, 
a dotknutého subjektu, dodržiavať pravidlá 
tejto smernice, vykonávať na základe 
podrobných pravidiel práva daného 
členského štátu, napríklad pokiaľ ide 
o presné podmienky, ktoré treba splniť na 
získanie prístupu do príslušných priestorov 
alebo k dokumentom, a pravidiel 
o prostriedkoch súdnej nápravy. Osobitné 
odborné znalosti potrebné pre takéto misie 
by sa v prípade potreby mohli požadovať 
prostredníctvom Koordinačného centra pre 
reakcie na núdzové situácie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Normalizácia by mala zostať 
primárne procesom riadeným trhom. Stále 
však môžu nastať situácie, keď je vhodné 
vyžadovať súlad so špecifickými normami 
na úrovni Únie. Komisia a členské štáty 
by mali tiež podporovať a presadzovať 
vypracúvanie a vykonávanie noriem 
a špecifikácií týkajúcich sa odolnosti 
kritických subjektov vymedzených 
európskymi organizáciami pre 
normalizáciu na vykonávanie technických 
a organizačných opatrení zameraných na 
zabezpečenie odolnosti kritických 
subjektov podľa článku 11 ods. 1 tejto 
smernice. Členské štáty by tiež mali 
podporovať používanie medzinárodne 
uznávaných noriem a špecifikácií 
relevantných pre opatrenia na zvýšenie 
odolnosti, ktoré sa vzťahujú na kritické 
subjekty.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica: 1. V tejto smernici sa stanovujú 
opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne 
odolnosti kritických subjektov a základnej 
infraštruktúry v Únii s cieľom zabezpečiť 
efektívne poskytovanie základných 
služieb, a to aj v krízových situáciách, 
a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel táto smernica:

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovuje pre členské štáty 
povinnosť prijať určité opatrenia zamerané 
na zabezpečenie poskytovania služieb na 
vnútornom trhu, ktoré sú nevyhnutné na 
zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, najmä s cieľom 
identifikovať kritické subjekty a subjekty, 
s ktorými sa má v určitých ohľadoch 
zaobchádzať ako s rovnocennými, 
a umožniť im plniť si povinnosti;

a) stanovuje pre členské štáty 
povinnosť prijať určité opatrenia zamerané 
na zabezpečenie poskytovania služieb na 
vnútornom trhu, ktoré sú nevyhnutné na 
zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, najmä s cieľom 
identifikovať kritické subjekty a subjekty, 
s ktorými sa má v určitých ohľadoch 
zaobchádzať ako s rovnocennými, v 
odvetviach a pododvetviach stanovených v 
prílohe, a umožniť im a podporovať ich, 
aby si mohli plniť povinnosti v rámci tejto 
smernice a posilnili svoju schopnosť 
poskytovať základné služby na vnútornom 
trhu;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanovuje pre kritické subjekty 
povinnosti zamerané na zvýšenie ich 
odolnosti a zlepšenie ich schopnosti 
poskytovať tieto služby na vnútornom trhu;

b) stanovuje pre kritické subjekty 
povinnosti zamerané na zvýšenie odolnosti 
ich infraštruktúr a zlepšenie schopnosti 
týchto subjektov poskytovať základné 
služby na vnútornom trhu; 

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
7, sa táto smernica nevzťahuje na 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 
(EÚ) XX/YY [navrhovaná smernica 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne kybernetickej 
bezpečnosti v Únii; (ďalej len „smernica 
NIS 2“)]. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 sa 
táto smernica nevzťahuje na záležitosti, na 
ktoré sa vzťahuje smernica (EÚ) XX/YY 
(ďalej len „smernica NIS 2“)]. 

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
346 ZFEÚ, informácie, ktoré sú dôverné 
podľa predpisov Únie a vnútroštátnych 
predpisov, ako napríklad predpisov 
o obchodnom tajomstve, sa vymieňajú 
s Komisiou a inými príslušnými orgánmi 
len v prípade, ak je takáto výmena 
potrebná na účely uplatňovania tejto 
smernice. Vymieňané informácie 
sa obmedzujú na také informácie, ktoré sú 
relevantné a primerané účelu takejto 
výmeny. Pri takejto výmene informácií sa 
zachováva ich dôvernosť a chránia sa 
bezpečnostné a obchodné záujmy 
kritických subjektov.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
346 ZFEÚ, informácie, ktoré sú dôverné 
podľa predpisov Únie a vnútroštátnych 
predpisov, ako napríklad predpisov 
o obchodnom tajomstve, sa vymieňajú 
s Komisiou a inými príslušnými orgánmi 
len v prípade, ak je takáto výmena 
potrebná na účely uplatňovania tejto 
smernice. Vymieňané informácie 
sa obmedzujú na také informácie, ktoré sú 
relevantné a primerané účelu takejto 
výmeny. Pri takejto výmene informácií sa 
zachováva ich dôvernosť a chránia sa 
bezpečnostné a obchodné záujmy 
dotknutých subjektov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „kritický subjekt“ je verejný alebo 
súkromný subjekt typu uvedeného 
v prílohe, ktorý bol ako taký 

1. „kritický subjekt“ je verejný alebo 
súkromný subjekt typu, ktorý poskytuje 
základné služby alebo základnú 
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identifikovaný členským štátom v súlade 
s článkom 5;

infraštruktúru, ktoré sú potrebné na 
riadne fungovanie životne dôležitých 
spoločenských alebo hospodárskych 
činností v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, ktorý patrí do odvetví a 
pododvetví uvedených v prílohe a ktorý 
bol ako taký identifikovaný členským 
štátom v súlade s článkom 5;

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „subjekt rovnocenný kritickému 
subjektu“ je subjekt určený členským 
štátom ako subjekt patriaci do odvetví 
digitálnej infraštruktúry, bankovníctva 
a finančnej infraštruktúry uvedených 
v bodoch 3, 4 alebo 8 prílohy;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „odolnosť“ je schopnosť 
predchádzať incidentu, ktorý narúša alebo 
môže narušiť prevádzku kritického 
subjektu, odolávať tomuto incidentu, 
zmierňovať ho, absorbovať ho, prispôsobiť 
sa mu a zotaviť sa z neho;

2. „odolnosť“ je schopnosť 
predchádzať incidentu alebo hrozbe, ktoré 
narúšajú alebo môžu narušiť prevádzku 
kritického subjektu, odolávať tomuto 
incidentu alebo hrozbe, zmierňovať ich, 
zvládať ich, absorbovať ich, prispôsobiť sa 
im, zotaviť sa z nich a chrániť sa pred 
nimi;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „incident“ je každá udalosť, ktorá 
môže narušiť alebo ktorá narúša 
prevádzku kritického subjektu;

3. „incident“ je každá udalosť, ktorej 
výsledkom je narušenie základných 
služieb alebo zničenie základnej 
infraštruktúry, a má významný vplyv na 
poskytovanie týchto služieb v jednom 
alebo viacerých členských štátoch 
v dôsledku nezachovania prevádzky tohto 
kritického subjektu;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „infraštruktúra“ je zložka, systém 
alebo jeho časť, ktoré sú potrebné na 
poskytovanie základnej služby;

4. „základná infraštruktúra“ je zložka, 
systém alebo jeho časť, ktoré sú potrebné 
na poskytovanie základnej služby;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „základná služba“ je služba, ktorá 
má zásadný význam z hľadiska 
zachovania životne dôležitých 
spoločenských alebo hospodárskych 
činností;

5. „základná služba“ je služba, ktorá 
je nevyhnutná pre zachovanie životne 
dôležitých spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností a riadne 
fungovanie vnútorného trhu, a ktorej 
narušenie by malo významný vplyv na 
poskytovanie tejto služby alebo iných 
základných alebo medziodvetvových 
služieb, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7.  „posúdenie rizika“ je metodika na 
určenie povahy a rozsahu rizika posúdením 
rozsahu potenciálnych hrozieb a 
nebezpečenstiev voči odolnosti kritického 
subjektu, analýzou existujúcich 
podmienok zraniteľnosti, ktoré by mohli 
uľahčiť prerušenie prevádzky kritického 
subjektu, a hodnotením potenciálneho 
nepriaznivého účinku, ktorý by narušenie 
prevádzky mohlo mať na poskytovanie 
základných služieb;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „národná stratégia odolnosti 
kritických subjektov“ je súdržný rámec 
členského štátu, v ktorom sa stanovujú 
strategické ciele a priority v oblasti 
bezpečnosti a odolnosti kritických 
subjektov;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. „norma“ je norma v zmysle 
vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1025/2012;
__________________
1a Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 
z 25. októbra 2012 o európskej 
normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú 
smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS 
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a smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES 
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 
87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1673/2005/ES (Ú. v. 
EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12) 

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7c. „technická špecifikácia“ je 
technická špecifikácia vymedzená 
v článku 2 bode 4 nariadenia (EÚ) 
1025/2012;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme do [troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] stratégiu na posilnenie odolnosti 
kritických subjektov. V tejto stratégii sa 
stanovia strategické ciele a politické 
opatrenia s cieľom dosiahnuť a udržať 
vysokú úroveň odolnosti týchto kritických 
subjektov a pokryť aspoň odvetvia uvedené 
v prílohe.

1. Každý členský štát po konzultácii 
s kritickými subjektmi prijme do [dvoch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] stratégiu na posilnenie odolnosti 
kritických subjektov. V uvedenej stratégii 
sa zohľadní stratégia Únie v oblasti 
odolnosti pripravovaná skupinou pre 
odolnosť kritických subjektov a stanovia 
sa strategické ciele a politické opatrenia 
s cieľom dosiahnuť a udržať vysokú 
úroveň odolnosti týchto kritických 
subjektov a pokryť aspoň odvetvia uvedené 
v prílohe.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) strategické ciele a priority na účely 
zvýšenia celkovej odolnosti kritických 
subjektov s prihliadnutím na cezhraničné 
a medziodvetvové vzájomné závislosti;

a) strategické ciele a priority na účely 
zvýšenia celkovej odolnosti kritických 
subjektov s prihliadnutím na cezhraničné 
a medziodvetvové vzájomné závislosti a 
na prepojenia v dodávateľskom reťazci;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opis opatrení potrebných na 
zvýšenie celkovej odolnosti kritických 
subjektov vrátane vnútroštátneho 
posúdenia rizika, identifikácie kritických 
subjektov a subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom a opatrení na podporu 
kritických subjektov prijatých v súlade 
s touto kapitolou;

c) opis opatrení potrebných na 
zvýšenie celkovej odolnosti kritických 
subjektov vrátane vnútroštátneho 
posúdenia rizika, identifikácie kritických 
subjektov a subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom a opatrení na podporu 
kritických subjektov prijatých v súlade 
s touto kapitolou vrátane opatrení na 
posilnenie spolupráce medzi verejným 
a súkromným sektorom a verejnými 
a súkromnými subjektmi;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zoznam orgánov a aktérov 
zapojených do vykonávania národnej 
stratégie v oblasti odolnosti kritických 
subjektov;
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) politický rámec na riešenie 
odolnosti kritických subjektov 
v dodávateľskom reťazci, ktorý tieto 
subjekty využívajú na poskytovanie 
svojich základných služieb;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) politický rámec na riešenie 
osobitných potrieb malých a stredných 
podnikov a poskytujúci usmernenia a 
podporu pri plnení povinností 
stanovených v tejto smernici;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stratégia sa aktualizuje v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky.

Stratégia sa aktualizuje v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky po konzultácii 
s identifikovanými kritickými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznámia Komisii 
svoje stratégie a akékoľvek ich aktualizácie 

3. Členské štáty oznámia Komisii 
a identifikovaným kritickým subjektom 
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do troch mesiacov od ich prijatia. svoje stratégie a akékoľvek ich aktualizácie 
prostredníctvom miesta jednotného 
kontaktu do troch mesiacov od ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány určené podľa článku 8 
vypracujú zoznam základných služieb v 
odvetviach uvedených v prílohe. Do [troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] a následne v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie všetkých relevantných rizík, 
ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie týchto 
základných služieb, s cieľom identifikovať 
kritické subjekty v súlade s článkom 5 ods. 
1 a pomôcť týmto kritickým subjektom 
prijať opatrenia podľa článku 11.

Príslušné orgány určené podľa článku 8 
vypracujú zoznam základných služieb, 
ktoré patria do príslušných odvetví 
uvedených v prílohe. Po konzultácii 
s existujúcimi kritickými subjektmi do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie všetkých relevantných rizík, 
ktoré môžu ovplyvniť a narušiť 
poskytovanie týchto základných služieb. 
Príslušné orgány členského štátu sústavne 
používajú posúdenie rizika s cieľom 
identifikovať kritické služby a 
zodpovedajúce kritické subjekty v súlade 
s článkom 5 ods. 1 a pomôcť týmto 
kritickým subjektom prijať opatrenia podľa 
článku 11.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb vrátane trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/541.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane rizík 
medziodvetvovej alebo cezhraničnej 
povahy, nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, 
antagonistických hrozieb vrátane trestných 
činov terorizmu podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
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2017/541.

__________________ __________________

34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) akékoľvek riziká vyplývajúce zo 
závislostí medzi odvetviami uvedenými 
v prílohe, a to aj z iných členských štátov 
a tretích krajín, a vplyv, ktorý môže mať 
narušenie v jednom odvetví na iné 
odvetvia;

c) akékoľvek riziká vyplývajúce zo 
závislostí medzi odvetviami uvedenými 
v prílohe, a to aj z iných členských štátov 
a tretích krajín, a vplyv, ktorý môže mať 
narušenie v jednom odvetví na iné 
odvetvia, vrátane akýchkoľvek rizík pre 
občanov a vnútorný trh;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely prvého pododseku písm. c) 
členské štáty podľa potreby spolupracujú 
s príslušnými orgánmi iných členských 
štátov a tretích krajín.

Na účely prvého pododseku písm. c) 
členské štáty úzko spolupracujú 
s Komisiou a príslušnými orgánmi iných 
členských štátov a tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sprístupnia relevantné 
prvky posúdenia rizika uvedeného 

3. Členské štáty sprístupnia relevantné 
prvky posúdenia rizika uvedeného 
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v odseku 1 kritickým subjektom, ktoré 
identifikovali v súlade s článkom 5, 
s cieľom pomôcť im pri vykonávaní ich 
posúdenia rizika podľa článku 10 a pri 
prijímaní opatrení na zabezpečenie ich 
odolnosti podľa článku 11.

v odseku 1 prostredníctvom svojho miesta 
jednotného kontaktu kritickým subjektom, 
ktoré identifikovali v súlade s článkom 5, 
s cieľom pomôcť im pri vykonávaní ich 
posúdenia rizika podľa článku 10 a pri 
prijímaní opatrení na zabezpečenie ich 
odolnosti podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každý členský štát poskytne 
Komisii údaje o typoch zistených rizík 
a výsledkoch posúdení rizík podľa odvetví 
a pododvetví uvedených v prílohe do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky.

4. Každý členský štát poskytne 
Komisii údaje o typoch zistených rizík 
a výsledkoch posúdení rizík podľa odvetví 
a pododvetví uvedených v prílohe do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každých päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovať dobrovoľný 
spoločný vzor na podávanie správ na účely 
dosiahnutia súladu s odsekom 4.

5. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi a po konzultácii so skupinou pre 
odolnosť kritických subjektov vypracuje 
dobrovoľný spoločný vzor na podávanie 
správ na účely dosiahnutia súladu 
s odsekom 4, pričom zohľadní rozdiely 
medzi odvetviami a pododvetviami 
a existujúcimi postupmi v členských 
štátoch.

Pozmeňujúci návrh 51

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

1. Do [troch rokov a troch mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
členské štáty identifikujú kritické subjekty 
pre každé odvetvie a pododvetvie uvedené 
v prílohe, okrem tých, ktoré sú uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy.

1. Do [troch rokov a troch mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
členské štáty tam, kde infraštruktúra 
existuje, identifikujú kritické subjekty pre 
každé odvetvie a pododvetvie uvedené 
v prílohe, okrem tých, ktoré sú uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri identifikácii kritických 
subjektov podľa odseku 1 členské štáty 
zohľadňujú výsledky posúdenia rizika 
podľa článku 4 a uplatňujú tieto kritériá:

2. Pri identifikácii kritických 
subjektov podľa odseku 1 členské štáty 
zohľadňujú výsledky posúdenia rizika 
podľa článku 4 a stratégiu v oblasti 
odolnosti kritických subjektov uvedenú 
v článku 3 a uplatňujú tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zostaví zoznam 
identifikovaných kritických subjektov 
a zabezpečí, aby bolo týmto kritickým 
subjektom oznámené, že boli 
identifikované ako kritické subjekty do 
jedného mesiaca od tejto identifikácie, 
pričom ich informuje o ich povinnostiach 
podľa kapitol II a III a o dni, od ktorého sa 
na ne vzťahujú ustanovenia uvedených 
kapitol.

Každý členský štát zostaví zoznam 
identifikovaných kritických subjektov 
a zabezpečí, aby bolo týmto kritickým 
subjektom prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu členského štátu 
oznámené, že boli identifikované ako 
kritické subjekty do troch mesiacov od 
tejto identifikácie, pričom ich informuje 
o ich povinnostiach podľa kapitol II a III 
a o dni, od ktorého sa na ne vzťahujú 
ustanovenia uvedených kapitol.
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri zostavovaní zoznamu kritických 
subjektov podľa tejto smernice členské 
štáty vypracujú koherentný prístup vo 
vzťahu k smernici NIS 2, pričom 
zohľadnia rozsah jej pôsobnosti. Členské 
štáty zabezpečia, aby kľúčové subjekty, 
ktoré patria do prílohy I k smernici NIS 2, 
ale neboli označené ako kritické subjekty 
podľa tejto smernice, v prípade potreby 
posilnili odolnosť svojich základných 
služieb voči fyzickým incidentom alebo 
hrozbám iným ako kyberneticko-
bezpečnostným a hybridným incidentom 
alebo hrozbám.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po oznámení uvedenom v odseku 3 
členské štáty zabezpečia, aby kritické 
subjekty poskytovali svojim príslušným 
orgánom určeným podľa článku 8 tejto 
smernice informácie o tom, či boli 
identifikované ako kritický subjekt 
v jednom alebo vo viacerých iných 
členských štátoch. Ak dva alebo viaceré 
členské štáty identifikovali subjekt ako 
kritický, tieto členské štáty navzájom 
konzultujú s cieľom znížiť zaťaženie 
kritického subjektu, pokiaľ ide 
o povinnosti podľa kapitoly III.

5. Po oznámení uvedenom v odseku 3 
členské štáty zabezpečia, aby kritické 
subjekty poskytovali svojim príslušným 
orgánom určeným podľa článku 8 tejto 
smernice informácie o tom, či boli 
identifikované ako kritický subjekt 
v jednom alebo vo viacerých iných 
členských štátoch. Ak dva alebo viaceré 
členské štáty identifikovali subjekt ako 
kritický pre poskytovanie rovnakých alebo 
podobných základných služieb, tieto 
členské štáty navzájom konzultujú 
s cieľom znížiť zaťaženie kritického 
subjektu, pokiaľ ide o povinnosti podľa 
kapitoly III.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely kapitoly IV členské štáty 
zabezpečia, aby kritické subjekty po 
oznámení uvedenom v odseku 3 
poskytovali svojim príslušným orgánom 
určeným podľa článku 8 tejto smernice 
informácie o tom, či poskytujú základné 
služby do viac ako tretiny členských štátov, 
resp. vo viac ako tretine členských štátov. 
V takom prípade dotknutý členský štát bez 
zbytočného odkladu oznámi Komisii 
totožnosť týchto kritických subjektov.

6. Na účely kapitoly IV členské štáty 
zabezpečia, aby kritické subjekty po 
oznámení uvedenom v odseku 3 
poskytovali svojim príslušným orgánom 
určeným podľa článku 8 tejto smernice 
informácie o tom, či boli identifikované 
ako kritické subjekty pre poskytovanie 
rovnakých alebo podobných základných 
služieb do viac ako pätiny členských 
štátov, resp. vo viac ako pätine členských 
štátov. V takom prípade dotknutý členský 
štát bez zbytočného odkladu oznámi 
Komisii totožnosť týchto kritických 
subjektov.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi vypracúva odporúčania a 
usmernenia na pomoc členským štátom 
pri určovaní konkrétnych základných 
služieb, infraštruktúr a kľúčových 
subjektov, ktoré ich poskytujú a ktoré 
zaradia do svojho zoznamu kritických 
subjektov.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) závislosť iných odvetví uvedených b) závislosť iných odvetví alebo 
pododvetví uvedených v prílohe alebo 
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v prílohe od tejto služby; dodávateľského reťazca od tejto služby;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vplyv, ktorý by mohli mať 
incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 
hospodárske a spoločenské činnosti, 
životné prostredie a verejnú bezpečnosť;

c) vplyv, ktorý by mohli mať 
incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 
hospodárske a spoločenské činnosti, 
životné prostredie, ochranu spotrebiteľa 
a verejnú bezpečnosť;

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) trhový podiel subjektu na trhu 
s takýmito službami;

d) trhový podiel subjektu na trhu 
s takýmito službami, typ subjektu a jeho 
vplyv na fungovanie vnútorného trhu 
a poskytovanie jednej alebo viacerých 
základných služieb;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) geografická oblasť, ktorú by 
incident mohol ovplyvniť, vrátane 
akýchkoľvek cezhraničných vplyvov;

e) geografická oblasť, ktorú by 
incident mohol ovplyvniť, vrátane 
akéhokoľvek cezhraničného a 
medziodvetvového vplyvu a vzájomnej 
závislosti medzi infraštruktúrou 
a odvetviami a medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami;
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zraniteľnosť spojená so stupňom 
izolácie určitých typov geografických 
oblastí, ako sú ostrovné regióny, 
najvzdialenejšie regióny alebo horské 
oblasti;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) geografické pokrytie službami 
poskytovanými kritickými subjektmi v 
každom odvetví vrátane informácií o 
akýchkoľvek cezhraničných vplyvoch;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) akékoľvek prahové hodnoty použité 
na určenie jedného alebo viacerých kritérií 
uvedených v odseku 1.

c) akékoľvek prahové hodnoty použité 
na určenie jedného alebo viacerých kritérií 
uvedených v odseku 1 a akúkoľvek 
metodiku použitú na uplatnenie týchto 
prahových hodnôt.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže po konzultácii so 3. Komisia môže po konzultácii so 
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skupinou pre odolnosť kritických subjektov 
prijať usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania kritérií uvedených v odseku 
1, pričom zohľadní informácie uvedené 
v odseku 2.

skupinou pre odolnosť kritických subjektov 
prijať usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania kritérií uvedených v odseku 
1, pričom zohľadní informácie uvedené 
v odseku 2 a rozdiely medzi odvetviami 
a pododvetviami a existujúcimi postupmi 
v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o odvetvia uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy, členské štáty do 
[troch rokov a troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
identifikujú subjekty, s ktorými sa na účely 
tejto kapitoly zaobchádza ako 
s rovnocennými kritickým subjektom. Vo 
vzťahu k týmto subjektom uplatňujú 
ustanovenia článkov 3, 4, článku 5 ods. 1 
až 4 a 7 a článku 9.

1. Pokiaľ ide o odvetvia uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy, členské štáty do 
[troch rokov a troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
identifikujú subjekty, s ktorými sa na účely 
tejto kapitoly zaobchádza ako 
s rovnocennými kritickým subjektom. Vo 
vzťahu k týmto subjektom uplatňujú 
ustanovenia článkov 3, 4, článku 5 ods. 1 
až 4 a 7 a článku 9 a na príslušné subjekty 
sa nevzťahujú povinnosti stanovené 
v kapitole II alebo v príslušných 
ustanoveniach týkajúcich sa uplatňovania 
kapitol III a IV.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
subjekty uvedené v odseku 1 boli bez 
zbytočného odkladu informované o ich 
identifikácii ako subjektov uvedených 
v tomto článku.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
subjekty uvedené v odseku 1 boli bez 
zbytočného odkladu prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu členských štátov 
informované o ich identifikácii ako 
subjektov uvedených v tomto článku.
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát určí jeden alebo 
viac príslušných orgánov zodpovedných 
za správne uplatňovanie a v prípade 
potreby presadzovanie pravidiel tejto 
smernice na vnútroštátnej úrovni (ďalej 
len „príslušný orgán“). Členské štáty 
môžu určiť existujúci orgán alebo orgány.

1. Každý členský štát určí miesto 
jednotného kontaktu. Určené miesto 
jednotného kontaktu plní styčnú funkciu 
s identifikovanými kritickými subjektmi 
a zabezpečuje cezhraničnú spoluprácu 
s príslušnými orgánmi a miestami 
jednotného kontaktu iných členských 
štátov a skupinou pre odolnosť kritických 
subjektov uvedenou v článku 16 a 
prípadne zabezpečuje spoluprácu s tretími 
krajinami.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány vždy, keď je to vhodné 
a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom, konzultovali a spolupracovali 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, najmä tými, ktoré sú zodpovedné 
za civilnú ochranu, presadzovanie práva 
a ochranu osobných údajov, ako aj 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane kritických subjektov.

5. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
príslušné orgány vždy, keď je to vhodné 
a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom, konzultovali a spolupracovali 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, najmä tými, ktoré sú zodpovedné 
za civilnú ochranu, presadzovanie práva 
a ochranu osobných údajov, ochranu 
spotrebiteľa a dohľad nad trhom, ako aj 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Každý členský štát oznámi Komisii 
určenie príslušného orgánu a miesta 

7. Každý členský štát oznámi Komisii, 
skupine pre odolnosť kritických subjektov 
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jednotného kontaktu do troch mesiacov od 
tohto určenia vrátane ich presných úloh 
a zodpovedností podľa tejto smernice, ich 
kontaktných údajov a všetkých ich 
následných zmien. Každý členský štát 
zverejní určenie príslušného orgánu a 
jednotného kontaktného miesta.

a identifikovaným kritickým subjektom na 
svojom území určenie príslušného orgánu 
a miesta jednotného kontaktu do troch 
mesiacov od tohto určenia vrátane ich 
presných úloh a zodpovedností podľa tejto 
smernice, ich kontaktných údajov 
a všetkých ich následných zmien. Každý 
členský štát zverejní určenie príslušného 
orgánu a miesta jednotného kontaktu.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti a 
poskytovanie odbornej prípravy 
zamestnancom kritických subjektov.

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže v prípade potreby zahŕňať 
finančné zdroje na vypracúvanie 
usmernení a poradenského materiálu, 
metodiky, osvedčení, výskumu a cvičení 
na testovanie odolnosti kritických 
subjektov a pripravenosti ich 
zamestnancov a poskytovanie periodickej 
odbornej prípravy zamestnancom 
kritických subjektov, poskytovanie 
spoločnej infraštruktúry a pomoci 
a ochrany citlivých oblastí, zariadení 
a inej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány spolupracovali 
a vymieňali si informácie a osvedčené 
postupy s kritickými subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach uvedených 
v prílohe.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány spolupracovali 
a vymieňali si informácie a osvedčené 
postupy prostredníctvom svojho miesta 
jednotného kontaktu s kritickými 
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach 
uvedených v prílohe.
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné riziká uvedené v článku 4 ods. 
1, ktoré by mohli viesť k narušeniu 
poskytovania základných služieb. Zohľadní 
sa v ňom akákoľvek závislosť iných 
odvetví uvedených v prílohe od základnej 
služby, ktorú poskytuje kritický subjekt, 
a to v prípade potreby aj v susedných 
členských štátoch a tretích krajinách, 
a vplyv, ktorý môže mať narušenie 
poskytovania základných služieb v jednom 
alebo vo viacerých z týchto odvetví na 
základnú službu poskytovanú kritickým 
subjektom.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné riziká uvedené v článku 4 ods. 
1, ktoré by mohli viesť k narušeniu 
poskytovania základných služieb alebo by 
bránilo riadnemu fungovaniu vnútorného 
trhu. Zohľadní sa v ňom akákoľvek 
závislosť iných odvetví uvedených 
v prílohe od základnej služby, ktorú 
poskytuje kritický subjekt, a to v prípade 
potreby aj v iných členských štátoch, na 
európskej úrovni a v tretích krajinách, 
a vplyv, ktorý môže mať narušenie 
poskytovania základných služieb v jednom 
alebo vo viacerých z týchto odvetví na 
základnú službu poskytovanú kritickým 
subjektom alebo na dodávateľský reťazec, 
vrátane aspektov týkajúcich sa vzťahov 
medzi každým subjektom a jeho 
dodávateľmi alebo poskytovateľmi 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) predchádzanie vzniku incidentov, 
a to aj prostredníctvom opatrení na 
znižovanie rizika katastrof a adaptáciu na 
zmenu klímy;

a) vykonávanie analýzy rizík, 
zvládanie incidentov a predchádzanie ich 
vzniku, a to aj prostredníctvom opatrení na 
znižovanie rizika katastrof a adaptáciu na 
zmenu klímy;

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vyhodnotenie možných 
bezpečnostných rizík pre prijímateľov 
základnej služby;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenie primeranej fyzickej 
ochrany citlivých oblastí, zariadení a inej 
infraštruktúry vrátane oplotenia, bariér, 
nástrojov a postupov monitorovania 
bezpečnostnej zóny, ako aj detekčného 
vybavenia a kontrol prístupu;

b) zabezpečenie primeranej fyzickej 
ochrany citlivých a kľúčových oblastí, 
zariadení a inej infraštruktúry vrátane 
oplotenia, bariér, nástrojov a postupov 
monitorovania bezpečnostnej zóny, ako aj 
detekčného vybavenia a kontrol prístupu;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12;

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov a požiadaviek 
na odbornú prípravu a kvalifikáciu, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie 
a bezpečnostné a ochranné úlohy, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12, ako sa stanovuje 
v práve Únie a vo vnútroštátnom práve;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zaručenie bezpečnosti 
dodávateľského reťazca vrátane aspektov 
súvisiacich s bezpečnosťou, pokiaľ ide 
o vzťahy medzi každým subjektom a jeho 
poskytovateľmi služieb, ako sú 
bezpečnostné služby;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zvyšovanie informovanosti príslušných 
pracovníkov o opatreniach uvedených 
v písmenách a) až e).

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e), a to aj 
odbornou prípravou.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mali zavedený 
a uplatňovali plán odolnosti alebo 
rovnocenný dokument či dokumenty, 
v ktorých podrobne opíšu opatrenia podľa 
odseku 1. Ak kritické subjekty prijali 
opatrenia v súlade s povinnosťami 
obsiahnutými v iných aktoch práva Únie, 
ktoré sú relevantné aj pre opatrenia 
uvedené v odseku 1, opíšu tieto opatrenia 
aj v pláne odolnosti alebo v rovnocennom 
dokumente či dokumentoch.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mali zavedený 
a uplatňovali plán odolnosti alebo 
rovnocenný dokument či dokumenty s 
podrobným opisom opatrení podľa odseku 
1. Ak kritické subjekty zaviedli opatrenia 
v súlade s povinnosťami stanovenými 
v iných právnych predpisoch Únie, ktoré 
sú relevantné aj pre opatrenia uvedené 
v odseku 1, opíšu tieto opatrenia aj v pláne 
odolnosti alebo v rovnocennom dokumente 
či dokumentoch.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty do troch mesiacov od 
prijatia oznámenia uvedeného v článku 5 
ods. 3 určili miesto jednotného kontaktu 
na zabezpečenie styku s členskými štátmi 
v otázkach technických a organizačných 
opatrení uvedených v odseku 1 tohto 
článku.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 21, 
ktorými sa dopĺňa odsek 1, a to 
stanovením podrobných pravidiel 
spresňujúcich niektoré alebo všetky 
opatrenia, ktoré sa majú prijať podľa 
uvedeného odseku. Tieto delegované akty 
prijme, pokiaľ je to potrebné na účinné 
a konzistentné uplatňovanie uvedeného 
odseku v súlade s cieľmi tejto smernice, 
pričom zohľadní akýkoľvek relevantný 
vývoj v oblasti rizík, technológií alebo 
poskytovania dotknutých služieb, ako aj 
všetky osobitosti týkajúce sa konkrétnych 
odvetví a typov subjektov.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 21 
v záujme doplnenia niektorých alebo 
všetkých opatrení, ktoré sa majú prijať 
podľa odseku 1 tohto článku, s cieľom 
zabezpečiť súlad s existujúcimi 
požiadavkami podľa práva Únie 
a vnútroštátneho práva a zohľadniť nové 
hrozby, technologický vývoj alebo 
odvetvové špecifiká. Tieto delegované akty 
prijme, pokiaľ je to potrebné na účinné 
a konzistentné uplatňovanie uvedeného 
odseku v súlade s cieľmi tejto smernice, 
pričom zohľadní akýkoľvek relevantný 
vývoj v oblasti rizík, technológií alebo 
poskytovania dotknutých služieb, ako aj 
všetky osobitosti týkajúce sa konkrétnych 
odvetví a typov subjektov.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 
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o previerku osôb, ktoré patria do určitých 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
vrátane osôb, u ktorých sa zvažuje prijatie 
do zamestnanie na pozície patriace do 
týchto kategórií, a aby tieto žiadosti 
urýchlene posúdili orgány príslušné na 
vykonávanie takýchto previerok osôb.

o previerku osôb, ktoré patria do určitých 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
vrátane osôb, u ktorých sa zvažuje prijatie 
do zamestnanie na pozície patriace do 
týchto kategórií, a aby tieto žiadosti 
urýchlene posúdili orgány príslušné na 
vykonávanie takýchto previerok osôb. 
Uvedené osoby sú o kontrolách vopred 
informované a vo všeobecnosti aj o tom, 
ako, kedy a kto ich bude vykonávať.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) predchádzajúce zamestnania, 
vzdelávanie a akékoľvek medzery vo 
vzdelávaní alebo zamestnaní v životopise 
osoby, a to aspoň počas predchádzajúcich 
piatich rokov a najviac desiatich rokov. 

c) vo výnimočných prípadoch, ak to 
členské štáty považujú za potrebné, 
predchádzajúce zamestnania, vzdelanie a 
akékoľvek medzery vo vzdelávaní alebo 
zamestnaní v životopise osoby počas 
predchádzajúcich piatich rokov, a ak je to 
odôvodnené, najviac počas desiatich 
predchádzajúcich rokov. 

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri previerkach osôb uvedených v 
odseku 1 tohto článku sa v plnej miere 
dodržiavajú požiadavky podľa práva Únie 
a vnútroštátneho práva. Výsledky 
oznámené subjektu sa obmedzia na to, čo 
je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie 
cieľov previerky.
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Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty bez zbytočného odkladu 
oznamovali príslušnému orgánu 
incidenty, ktoré významne narúšajú alebo 
môžu významne narušiť ich prevádzku. 
Oznámenia obsahujú všetky dostupné 
informácie potrebné na to, aby príslušný 
orgán mohol pochopiť povahu, príčinu 
a možné dôsledky incidentu, a to aj 
s cieľom určiť prípadný cezhraničný vplyv 
incidentu. Takéto oznámenie nesmie mať 
pre kritický subjekt za následok vyššiu 
zodpovednosť.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty prostredníctvom svojho 
miesta jednotného kontaktu bez 
zbytočného odkladu a v každom prípade 
najneskôr do 24 hodín po tom, ako sa 
dozvedeli o konkrétnom incidente, o 
incidentoch, ktoré mali významný vplyv, 
významne narúšajú alebo môžu významne 
narušiť prevádzku kritického subjektu, 
tieto incidenty oznamovali príslušnému 
orgánu. Oznámenia obsahujú všetky 
dostupné informácie potrebné na to, aby 
príslušný orgán mohol pochopiť povahu, 
príčinu a možné dôsledky incidentu, a to aj 
s cieľom určiť prípadný cezhraničný vplyv 
incidentu. Takéto oznámenie nesmie mať 
pre kritický subjekt za následok vyššiu 
zodpovednosť. Príslušné orgány sú 
povinné spracovať poskytnuté informácie 
rýchlo a tak, aby bola zachovaná ich 
dôvernosť a chránená bezpečnosť 
a obchodný záujem dotknutého kritického 
subjektu.
Ak incident má alebo by mohol mať 
významný vplyv na kritické subjekty alebo 
na kontinuitu poskytovania základných 
služieb, kritické subjekty osobitného 
európskeho významu oznámia takéto 
incidenty aj Komisii. Komisia o každom 
takomto oznámení bez zbytočného 
odkladu informuje skupinu pre odolnosť 
kritických subjektov. Komisia a skupina 
pre odolnosť kritických subjektov v súlade 
s právom Únie nakladajú s informáciami 
tak, aby bola zachovaná ich dôvernosť 
a chránená bezpečnosť a obchodné 
záujmy dotknutého kritického subjektu.
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom určiť závažnosť narušenia 
alebo potenciálneho narušenia prevádzky 
kritického subjektu vyplývajúceho 
z incidentu sa zohľadňujú najmä tieto 
parametre:

2. S cieľom určiť závažnosť vplyvu, 
narušenia alebo potenciálneho narušenia 
prevádzky kritického subjektu 
vyplývajúceho z incidentu sa zohľadňujú 
prinajmenšom tieto parametre:

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet používateľov postihnutých 
narušením alebo potenciálnym 
narušením;

a) počet používateľov zasiahnutých 
incidentom;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) trvanie narušenia alebo 
predpokladané trvanie potenciálneho 
narušenia;

b) trvanie incidentu a prerušenia 
alebo predpokladané trvanie potenciálneho 
narušenia;

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) geografické územie ovplyvnené 
narušením alebo potenciálnym narušením.

c) geografická rozloha územia 
ovplyvneného incidentom a narušením.
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Pozmeňujúci návrh 91

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rozsah, v akom je ovplyvnené 
fungovanie základných služieb alebo 
základnej infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) stupeň izolovanosti oblastí 
postihnutých incidentom, najmä ak 
postihuje ostrovné a najvzdialenejšie 
regióny alebo horské oblasti;

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) akýkoľvek vplyv na život ľudí 
alebo na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – bod c d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) vplyv na hospodárske 
a spoločenské činnosti a na vnútorný trh.
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe informácií poskytnutých 
v oznámení kritickým subjektom príslušný 
orgán prostredníctvom svojho miesta 
jednotného kontaktu informuje miesta 
jednotného kontaktu ostatných dotknutých 
členských štátov, ak incident má alebo 
môže mať významný vplyv na kritické 
subjekty a kontinuitu poskytovania 
základných služieb v jednom alebo vo 
viacerých iných členských štátoch.

Na základe informácií poskytnutých 
v oznámení kritickým subjektom príslušný 
orgán prostredníctvom svojho miesta 
jednotného kontaktu bezodkladne 
informuje miesto jednotného kontaktu 
ostatných dotknutých členských štátov, ak 
incident má alebo môže mať významný 
vplyv na kritické subjekty a kontinuitu 
poskytovania základných služieb v jednom 
alebo vo viacerých iných členských 
štátoch. Miesta jednotného kontaktu 
členských štátov postihnutých incidentom 
informujú príslušné kritické subjekty na 
svojom území.

Miesta jednotného kontaktu pritom 
v súlade s právom Únie alebo 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré 
sú v súlade s právom Únie, zaobchádzajú 
s informáciami spôsobom, ktorý rešpektuje 
ich dôvernosť a chráni bezpečnosť 
a obchodné záujmy dotknutého kritického 
subjektu.

Príslušné orgány a miesta jednotného 
kontaktu pritom v súlade s právom Únie 
alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
ktoré sú v súlade s právom Únie, 
zaobchádzajú s informáciami spôsobom, 
ktorý rešpektuje ich dôvernosť a chráni 
bezpečnosť a obchodné záujmy dotknutého 
kritického subjektu.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dotknutý príslušný orgán 
prostredníctvom svojho miesta jednotného 
kontaktu informuje verejnosť o incidente 
alebo požiada kritický subjekt, aby 
prostredníctvom svojho miesta jednotného 
kontaktu informoval verejnosť, ak usúdi, 
že zverejnenie tohto incidentu by bolo vo 
verejnom záujme.
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Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Príslušný orgán zabezpečí, aby 
kritické subjekty v prípade konkrétnej 
a výraznej hrozby incidentu týkajúceho sa 
kritických subjektov alebo kritickej 
infraštruktúry informovali používateľov 
svojich služieb, ktoré by mohli byť 
zasiahnuté incidentom alebo narušením 
služieb, o ich dôsledkoch a prípadne 
o akýchkoľvek možných bezpečnostných 
opatreniach alebo prostriedkoch nápravy.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Dotknutý príslušný orgán raz 
ročne prostredníctvom svojho miesta 
jednotného kontaktu predloží Komisii 
a skupine pre odolnosť kritických 
subjektov súhrnnú správu o prijatých 
oznámeniach a o opatreniach prijatých 
v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán čo najskôr po 
oznámení v súlade s odsekom 1 poskytne 
oznamujúcemu kritickému subjektu 
relevantné informácie týkajúce sa 
následných opatrení v nadväznosti na jeho 
oznámenie vrátane informácií, ktoré by 
mohli podporiť účinnú reakciu kritického 

4. Príslušný orgán čo najskôr po 
oznámení v súlade s odsekom 1 
prostredníctvom miesta jednotného 
kontaktu členského štátu poskytne 
oznamujúcemu kritickému subjektu 
relevantné informácie týkajúce sa 
následných opatrení v nadväznosti na jeho 
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subjektu na incident. oznámenie vrátane informácií, ktoré by 
mohli podporiť účinnú reakciu kritického 
subjektu na incident.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Subjekt sa považuje za kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
ak bol identifikovaný ako kritický subjekt 
a poskytuje základné služby do viac ako 
tretiny členských štátov, resp. vo viac ako 
tretine členských štátov, a bol ako taký 
oznámený Komisii podľa článku 5 ods. 1 
a 6.

2. Subjekt sa považuje za kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
pokiaľ bol identifikovaný ako kritický 
subjekt a poskytuje rovnaké alebo 
podobné základné služby do viac ako 
pätiny členských štátov, resp. vo viac ako 
pätine členských štátov, a bol ako taký 
oznámený Komisii jedným z týchto 
členských štátov podľa článku 5 ods. 1 a 6.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia po prijatí oznámenia podľa článku 
5 ods. 6 bez zbytočného odkladu oznámi 
dotknutému subjektu, že sa považuje za 
kritický subjekt osobitného európskeho 
významu, a informuje tento subjekt o jeho 
povinnostiach podľa tejto kapitoly a o dni, 
od ktorého sa na neho tieto povinnosti 
vzťahujú.

Komisia po prijatí oznámenia podľa článku 
5 ods. 6 bez zbytočného odkladu oznámi 
členskému štátu usadenia, členským 
štátom, v ktorých sa nachádza 
infraštruktúra, a dotknutému subjektu, že 
sa považuje za kritický subjekt európskeho 
významu, a informuje príslušné členské 
štáty a tento subjekt o ich povinnostiach 
podľa tejto kapitoly a o dni, od ktorého sa 
na ne tieto povinnosti vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov alebo Komisie členský 
štát, v ktorom sa nachádza infraštruktúra 
kritického subjektu osobitného európskeho 
významu, informuje spolu s týmto 
subjektom Komisiu a skupinu pre odolnosť 
kritických subjektov o výsledku posúdenia 
rizika vykonaného podľa článku 10 
a o opatreniach prijatých v súlade 
s článkom 11.

Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov alebo Komisie členský 
štát usadenia a členské štáty, v ktorých sa 
nachádza infraštruktúra kritického subjektu 
osobitného európskeho významu, 
informujú spolu s týmto subjektom 
Komisiu a skupinu pre odolnosť kritických 
subjektov o výsledku posúdenia rizika 
vykonaného podľa článku 10 
a o opatreniach prijatých v súlade 
s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na žiadosť jedného alebo 
viacerých členských štátov a na základe 
dohody s členským štátom, v ktorom sa 
nachádza infraštruktúra kritického subjektu 
osobitného európskeho významu, 
zorganizuje poradnú misiu s cieľom 
posúdiť opatrenia zavedené týmto 
subjektom na účely splnenia jeho 
povinností podľa kapitoly III. Poradné 
misie môžu v prípade potreby požiadať 
o osobitnú expertízu v oblasti riadenia 
rizika katastrof prostredníctvom 
Koordinačného centra pre reakcie na 
núdzové situácie.

2. Komisia na žiadosť jedného alebo 
viacerých členských štátov a na základe 
dohody s členským štátom, v ktorom je 
subjekt usadený alebo v ktorom sa 
nachádza infraštruktúra kritického subjektu 
osobitného európskeho významu, 
zorganizuje poradnú misiu s cieľom 
posúdiť opatrenia zavedené týmto 
subjektom na účely splnenia jeho 
povinností podľa kapitoly III. Poradné 
misie môžu v prípade potreby požiadať 
o osobitnú expertízu v oblasti riadenia 
rizika katastrof prostredníctvom 
Koordinačného centra pre reakcie na 
núdzové situácie.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poradná misia oznámi svoje zistenia 
Komisii, skupine pre odolnosť kritických 

Poradná misia oznámi svoje zistenia 
členskému štátu usadenia alebo 
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subjektov a kritickému subjektu osobitného 
európskeho významu do troch mesiacov od 
ukončenia poradnej misie.

členskému štátu, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra, Komisii, skupine pre 
odolnosť kritických subjektov a kritickému 
subjektu osobitného európskeho významu 
do troch mesiacov od ukončenia poradnej 
misie.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
analyzuje správu a v prípade potreby 
poskytuje Komisii poradenstvo o tom, či si 
príslušný kritický subjekt osobitného 
európskeho významu plní svoje povinnosti 
podľa kapitoly III, a ak je to vhodné, aké 
opatrenia by sa mohli prijať na zlepšenie 
odolnosti tohto subjektu.

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
analyzuje správu a v prípade potreby 
poskytuje členských štátom a Komisii 
poradenstvo o tom, či si príslušný kritický 
subjekt osobitného európskeho významu 
plní svoje povinnosti podľa kapitoly III, 
a ak je to vhodné, aké opatrenia by sa 
mohli prijať na zlepšenie odolnosti tohto 
subjektu.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia na základe uvedeného 
odporúčania oznámi svoje stanoviská 
členskému štátu, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra tohto subjektu, skupine pre 
odolnosť kritických subjektov 
a predmetnému subjektu k tomu, či si tento 
subjekt plní svoje povinnosti podľa 
kapitoly III, a ak je to vhodné, aké 
opatrenia by sa mohli prijať na zlepšenie 
odolnosti tohto subjektu.

Komisia na základe uvedeného 
odporúčania oznámi svoje stanoviská 
členskému štátu usadenia alebo 
členskému štátu, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra tohto subjektu, skupine pre 
odolnosť kritických subjektov 
a predmetnému subjektu k tomu, či si tento 
subjekt plní svoje povinnosti podľa 
kapitoly III, a ak je to vhodné, aké 
opatrenia by sa mohli prijať na zlepšenie 
odolnosti tohto subjektu.
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Pozmeňujúci návrh 107

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedený členský štát náležite zohľadní 
tieto stanoviská a poskytne Komisii 
a skupine pre odolnosť kritických 
subjektov informácie o všetkých 
opatreniach, ktoré prijal na základe 
predmetného oznámenia.

Dotknutý členský štát náležite zohľadní 
tieto stanoviská a poskytne Komisii 
a skupine pre odolnosť kritických 
subjektov informácie o všetkých 
opatreniach, ktoré prijal na základe 
predmetného oznámenia.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každá poradná misia pozostáva z expertov 
z členských štátov a zo zástupcov Komisie. 
Členské štáty môžu navrhnúť kandidátov, 
ktorí majú byť súčasťou poradnej misie. 
Komisia vyberá a vymenúva členov každej 
poradnej misie podľa ich odbornej 
spôsobilosti a zabezpečuje geograficky 
vyvážené zastúpenie medzi členskými 
štátmi. Komisia znáša náklady spojené s 
účasťou na poradnej misii.

Každá poradná misia pozostáva z expertov 
z dotknutých členských štátov a zo 
zástupcov Komisie. Členské štáty môžu 
navrhnúť kandidátov, ktorí majú byť 
súčasťou poradnej misie. Komisia vyberá 
a vymenúva členov každej poradnej misie 
podľa ich odbornej spôsobilosti 
a zabezpečuje geograficky vyvážené 
zastúpenie medzi členskými štátmi, a to 
vrátane najmenej jedného člena z 
členského štátu, v ktorom je kritický 
subjekt usadený. Komisia znáša náklady 
spojené s účasťou na poradnej misii.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia organizuje program poradnej 
misie po porade s členmi konkrétnej 
poradnej misie a po dohode s členským 
štátom, v ktorom sa nachádza 
infraštruktúra kritického subjektu alebo 

Komisia organizuje program poradnej 
misie po porade s členmi konkrétnej 
poradnej misie a po dohode s členským 
štátom usadenia a s členským štátom, 
v ktorom sa nachádza infraštruktúra 
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kritického subjektu európskeho významu. kritického subjektu alebo kritického 
subjektu európskeho významu.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušný kritický subjekt osobitného 
európskeho významu poskytol poradnej 
misii prístup ku všetkým informáciám, 
systémom a zariadeniam súvisiacim 
s poskytovaním jeho základných služieb 
potrebných na plnenie jeho úloh.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušný kritický subjekt osobitného 
európskeho významu poskytol poradnej 
misii prístup ku všetkým relevantným 
informáciám, dokumentom, systémom, 
miestam a zariadeniam súvisiacim 
s poskytovaním jeho základných služieb 
potrebných na plnenie jeho úloh 
a poradnej misie. Všetky vymieňané 
informácie sa obmedzujú na tie 
informácie, ktoré sú relevantné, 
nevyhnutné a primerané účelu tejto 
výmeny. Pri výmene informácií sa 
zachováva ich dôvernosť a chránia sa 
bezpečnostné a obchodné záujmy 
kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Poradná misia sa vykonáva v súlade 
s uplatniteľným vnútroštátnym právom 
členského štátu, v ktorom sa táto 
infraštruktúra nachádza.

7. Poradná misia sa vykonáva v súlade 
s uplatniteľným vnútroštátnym právom 
členského štátu, v ktorom sa poradná 
misia uskutočňuje.

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 8 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Komisia po konzultácii so 
skupinou pre odolnosť kritických 
subjektov určí konkrétne kritické služby, 
systémy alebo produkty, ktoré môžu byť 
predmetom posúdenia rizika uvedeného 
v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
sa skladá zo zástupcov členských štátov a 
Komisie. Ak je to relevantné pre plnenie 
jej úloh, skupina pre odolnosť kritických 
subjektov môže vyzvať zástupcov 
zainteresovaných strán, aby sa zúčastnili na 
jej práci.

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
sa skladá zo zástupcov členských štátov 
a Komisie. Ak je to relevantné pre plnenie 
jej úloh, skupina pre odolnosť kritických 
subjektov môže vyzvať zástupcov 
dotknutých alebo zainteresovaných strán, 
ako sú zástupcovia európskych 
profesijných združení, združení kritických 
subjektov, kritických subjektov osobitného 
európskeho významu, priemyselných 
odvetví a výskumných centier, ktoré sú 
relevantné pre všetky cieľové hospodárske 
odvetvia, aby sa zúčastnili na jej práci.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať Komisiu v rámci 
pomoci členským štátom pri posilňovaní 
ich schopnosti prispievať k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov v súlade 
s touto smernicou;

a) podporovať Komisiu v rámci 
pomoci členským štátom pri posilňovaní 
ich schopnosti prispievať k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov v súlade 
s touto smernicou a podpory jej 
jednotného vykonávania v členských 
štátoch;
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Pozmeňujúci návrh 115

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) hodnotiť stratégie v oblasti 
odolnosti kritických subjektov uvedené 
v článku 3 a určiť najlepšie postupy 
v súvislosti s týmito stratégiami;

b) hodnotiť národné stratégie v oblasti 
odolnosti kritických subjektov uvedené 
v článku 3 a pripravenosti členských 
štátov a určiť najlepšie postupy v súvislosti 
s týmito stratégiami;

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba)  vymieňať si informácie o 
politických prioritách a kľúčových 
výzvach súvisiacich s odolnosťou 
kritických subjektov;

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčiť výmenu informácií a 
najlepších postupov, pokiaľ ide 
o identifikáciu kritických subjektov 
členskými štátmi v súlade s článkom 5, a to 
aj pokiaľ ide o cezhraničné závislosti 
a riziká a incidenty; 

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prípravu európskej stratégie v 
oblasti odolnosti v súlade s cieľmi 
stanovenými touto smernicou;

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) propagovať a podporovať 
koordinované posudzovanie rizík a 
spoločných opatrení kritických subjektov;

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hb) publikovať relevantné zistenia na 
základe vlastnej práce s cieľom podporiť 
akademický výskum a výskum v oblasti 
bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hc) vymieňať najlepšie postupy a 
informácie o všetkých ostatných 
záležitostiach týkajúcich sa vykonávania 
tejto smernice vrátane uplatňovania a 
vývoja noriem a technických špecifikácií;
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Pozmeňujúci návrh 122

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) podporovať členské štáty a kritické 
subjekty pri plnení povinností 
stanovených v kapitole III 
prostredníctvom osvedčených postupov, 
výmeny informácií a nezáväzných 
usmerňovacích dokumentov.

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) vykonávať koordinované 
posúdenia bezpečnostných rizík 
konkrétnych kritických služieb, systémov 
alebo dodávateľských reťazcov výrobkov 
s prihliadnutím na technické a prípadne 
netechnické rizikové faktory.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov pri plnení svojich úloh 
zachováva dôvernosť vymieňaných 
informácií a chráni bezpečnostné a 
obchodné záujmy členských štátov a 
dotknutých kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 



PE691.097v01-00 140/200 RR\1241337SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov do [24 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a potom každé dva roky vypracuje 
pracovný program obsahujúci opatrenia, 
ktoré sa majú realizovať na účely 
vykonávania jej cieľov a úloh, a ktorý musí 
byť v súlade s požiadavkami a cieľmi tejto 
smernice.

4. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov do [12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
a potom každé dva roky vypracuje 
pracovný program obsahujúci opatrenia, 
ktoré sa majú realizovať na účely 
vykonávania jej cieľov a úloh, a ktorý musí 
byť v súlade s požiadavkami a cieľmi tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia poskytne skupine pre 
odolnosť kritických subjektov súhrnnú 
správu o informáciách poskytnutých 
členskými štátmi podľa článku 3 ods. 3 
a článku 4 ods. 4 do [jedného roka 
a šiestich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice] a následne 
v prípade potreby a aspoň každé štyri roky.

7. Komisia poskytne skupine pre 
odolnosť kritických subjektov súhrnnú 
správu o informáciách poskytnutých 
členskými štátmi podľa článku 3 ods. 3 
a článku 4 ods. 4 do [troch rokov a šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice] a následne v prípade potreby 
a aspoň každé štyri roky. Komisia 
pravidelne zverejňuje súhrnnú správu o 
činnostiach skupiny pre odolnosť 
kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh smernice
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Normalizácia

Komisia a členské štáty podporujú a 
presadzujú vypracovanie a uplatňovanie 
noriem stanovených príslušnými 
európskymi normalizačnými 
organizáciami s cieľom podporovať 
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harmonizované vykonávanie článkov 11 a 
12.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 11 ods. 4 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 11 ods. 4 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 201918, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu, absorbovať ich, prispôsobiť sa im 
a zotaviť sa z nich.

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 201918, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu a ohroziť tak demokratický, 
sociálny a hospodársky život v jednom 
alebo viacerých členských štátoch, 
absorbovať ich, prispôsobiť sa im a zotaviť 
sa z nich.

_________________ _________________
17 Smernica Rady 2008/114/ES z 8. 
decembra 2008 o identifikácii a označení 
európskych kritických infraštruktúr a 
zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (Ú. 
v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75).

17 Smernica Rady 2008/114/ES z 8. 
decembra 2008 o identifikácii a označení 
európskych kritických infraštruktúr a 
zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (Ú. 
v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných 
a predpokladaných budúcich rizík pre ich 
prevádzku, ktoré môžu viesť k narušeniu 
poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku dynamickej panorámy hrozieb 
s vyvíjajúcou sa teroristickou hrozbou 
a rastúcej vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu 
a efektívnosť určitých typov infraštruktúry, 
ak nie sú zavedené opatrenia na zvýšenie 
odolnosti alebo adaptáciu na zmenu klímy. 
Okrem toho príslušné odvetvia a typy 
subjektov nie sú vo všetkých členských 
štátoch konzistentne uznávané ako kritické.

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných, 
potenciálnych a predpokladaných 
budúcich rizík pre ich prevádzku, ktoré 
môžu viesť k narušeniu poskytovania 
služieb, ktoré sú nevyhnutné na 
vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku čoraz náročnejšieho 
bezpečnostného prostredia s 
mnohostrannými hrozbami, ktorým Únia 
čelí vo veľmi multipolárnom svete vrátane 
hybridných hrozieb a vznikajúcich 
technológií, najmä umelej inteligencie, s 
nespoľahlivým správaním niektorých 
globálnych aktérov, dynamickej panorámy 
hrozieb s vyvíjajúcou sa hrozbou 
nepriateľských štátnych a neštátnych 
aktérov a rastúcej globálnej vzájomnej 
závislosti medzi infraštruktúrami 
a odvetviami, ako aj z dôvodu zvýšeného 
fyzického rizika v dôsledku prírodných 
katastrof a zmeny klímy, čo zvyšuje 
frekvenciu a rozsah extrémnych 
poveternostných javov a prináša dlhodobé 
zmeny priemernej klímy, ktoré môžu znížiť 
kapacitu a efektívnosť určitých typov 
infraštruktúry, ak nie sú zavedené 
opatrenia na zvýšenie odolnosti alebo 
adaptáciu na zmenu klímy. Okrem toho 
príslušné odvetvia a typy subjektov nie sú 
vo všetkých členských štátoch konzistentne 
uznávané ako kritické.

__________________ __________________
19 Európsky program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP).

19 Európsky program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP).
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
mene. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie, 
dokonca čo len jedno, sprvoti obmedzené 
na jeden subjekt alebo jedno odvetvie, 
môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností 
voči rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, telekomunikačných služieb 
vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a 
sietí, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
mene, ale ktoré sú relevantné aj pre 
spoločnú bezpečnostnú a obrannú 
politiku. Infraštruktúra vlastnená, 
spravovaná alebo prevádzkovaná Úniou 
alebo v jej mene ako súčasť jej 
vesmírnych programov je mimoriadne 
dôležitá pre bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov a riadne fungovanie 
misií a operácií spoločnej bezpečnostnej a 
obrannej politiky. Podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/6961a má byť takáto infraštruktúra 
primerane chránená. Tieto vzájomné 
závislosti znamenajú, že akékoľvek 
narušenie, dokonca čo len jedno, sprvoti 
obmedzené na jeden subjekt alebo jedno 
odvetvie, môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
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negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu a ohroziť 
bezpečnosť a ochranu občanov Únie a jej 
ekonomický, sociálny a demokratický 
život a finančné záujmy. Pandémia 
COVID-19 ukázala zraniteľnosť našich 
čoraz prepojenejších spoločností voči 
rizikám s nízkou pravdepodobnosťou a 
veľkým vplyvom a zásadný význam 
zabezpečenia našich dodávateľských 
reťazcov okrem iného surovín, 
chemických látok a farmaceutických 
výrobkov, ktoré sú nevyhnutné pre mnohé 
odvetvia kritickej infraštruktúry.

__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021, 
ktorým sa zriaďuje Vesmírny program 
Únie a Agentúra Európskej únie pre 
vesmírny program a ktorým sa zrušujú 
nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 
1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a 
rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (Ú. v. EÚ L 
170, 12.5.2021, s. 69).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Únia chápe hybridné kampane ako 
kampane, ktoré majú viacrozmerný 
charakter, kombinujú v sebe donucovacie 
a podvratné opatrenia, pričom využívajú 
konvenčné aj nekonvenčné nástroje a 
taktiky, ako sú diplomatické, vojenské, 
ekonomické a technologické nástroje a 
taktiky, s cieľom destabilizovať 
protivníka. Hybridné kampane sú 
navrhnuté tak, aby ich bolo ťažké odhaliť 
alebo nájsť ich pôvodcu, a môžu ich 
použiť tak štátne, ako aj neštátne 
subjekty. Internet a online siete umožňujú 
štátnym a neštátnym subjektom podnikať 
agresívne akcie novými spôsobmi. Môžu 
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sa použiť na útok na kritickú 
infraštruktúru, subjekty a demokratické 
procesy, na spustenie presvedčivých 
dezinformačných a propagandistických 
kampaní, na krádež informácií a 
zverejňovanie citlivých údajov. Rozsiahle 
kybernetické útoky na kritické subjekty a 
cezhraničnú infraštruktúru môžu viesť k 
uplatneniu článku 222 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Rozsiahle kybernetické 
bezpečnostné incidenty a krízy na úrovni 
Únie, vysoký stupeň vzájomnej závislosti 
medzi sektormi a krajinami si vyžadujú 
koordinované opatrenia na zabezpečenie 
rýchlej a účinnej reakcie, ako aj lepšiu 
prevenciu a pripravenosť na podobné 
situácie v budúcnosti. Dostupnosť 
kyberneticky odolných kritických sietí a 
subjektov a informačných systémov a 
dostupnosť, dôvernosť a integrita údajov 
sú nevyhnutné pre bezpečnosť Únie v 
rámci jej hraníc, ako aj za jej hranicami. 
Vzhľadom na stieranie hraníc medzi 
sférami civilných a vojenských záležitostí 
a dvojaké využitie kybernetických 
nástrojov a technológií je potrebný 
komplexný a ucelený prístup.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Určité odvetvia hospodárstva, ako 
je energetika a doprava, sú už regulované 
alebo môžu byť v budúcnosti regulované 
odvetvovými aktmi práva Únie, ktoré 

(7) Určité odvetvia hospodárstva, ako 
je energetika a doprava, sú už regulované 
alebo môžu byť v budúcnosti regulované 
odvetvovými aktmi práva Únie, ktoré 
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obsahujú pravidlá týkajúce sa určitých 
aspektov odolnosti subjektov pôsobiacich 
v týchto odvetviach. S cieľom komplexne 
riešiť odolnosť subjektov, ktoré sú 
rozhodujúce pre riadne fungovanie 
vnútorného trhu, by tieto opatrenia pre 
jednotlivé odvetvia mali byť doplnené 
opatreniami stanovenými v tejto smernici, 
čím sa vytvára zastrešujúci rámec, ktorý 
rieši odolnosť kritických subjektov, pokiaľ 
ide o všetky nebezpečenstvá, t. j. prírodné 
a ľudskou činnosťou spôsobené, náhodné 
i úmyselné.

obsahujú pravidlá týkajúce sa určitých 
aspektov odolnosti subjektov pôsobiacich 
v týchto odvetviach. S cieľom komplexne 
riešiť odolnosť subjektov, ktoré sú 
rozhodujúce pre riadne fungovanie 
vnútorného trhu a bezpečnosť a ochranu 
občanov Únie, by tieto opatrenia pre 
jednotlivé odvetvia mali byť doplnené 
opatreniami stanovenými v tejto smernici, 
čím sa vytvára zastrešujúci rámec, ktorý 
rieši odolnosť kritických subjektov, pokiaľ 
ide o všetky nebezpečenstvá, t. j. prírodné 
a ľudskou činnosťou spôsobené, náhodné 
i úmyselné, a zabezpečuje spoluprácu s 
podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými 
organizáciami na udržaní odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY20 
[navrhovaná smernica o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] je potrebné vždy, keď je to 
možné. So zreteľom na vyšší výskyt 
a osobitné charakteristiky kybernetických 
rizík sa v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti ukladajú komplexné 
požiadavky veľkému množstvu subjektov 
s cieľom zabezpečiť ich kybernetickú 
bezpečnosť. Vzhľadom na to, že 
kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, a to bez toho, 
aby bol dotknutý osobitný režim pre 

(8) Vzhľadom na význam 
kybernetickej bezpečnosti pre odolnosť 
kritických subjektov a v záujme 
konzistentnosti je jednotný prístup medzi 
touto smernicou a smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XX/YY20 
[navrhovaná smernica o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti v Únii, (ďalej 
len „smernica o kybernetickej 
bezpečnosti“)] potrebný. So zreteľom na 
vyšší výskyt a osobitné charakteristiky 
kybernetických rizík a rastúci počet 
kybernetických útokov a incidentov 
vedených nepriateľskými štátnymi a 
neštátnymi subjektmi sa v smernici o 
kybernetickej bezpečnosti ukladajú 
komplexné požiadavky veľkému množstvu 
subjektov s cieľom zabezpečiť ich 
kybernetickú bezpečnosť. Vzhľadom na to, 
že kybernetická bezpečnosť sa dostatočne 
rieši v smernici o kybernetickej 
bezpečnosti, záležitosti, na ktoré sa 
vzťahuje, by sa mali uplatňovať dôsledne 
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subjekty v odvetví digitálnej 
infraštruktúry.

a súdržne s touto smernicou vždy, keď je 
to možné a potrebné.

_________________ _________________
20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

20 [Odkaz na smernicu o kybernetickej 
bezpečnosti po jej prijatí.]

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Keďže zmena klímy vedie k 
zvyšovaniu výskytu, intenzity a zložitosti 
prírodných katastrof, čo môže mať za 
následok narušenie základných služieb 
alebo zničenie základnej infraštruktúry s 
významnými medziodvetvovými alebo 
cezhraničnými účinkami, je potrebný 
súdržný prístup medzi touto smernicou a 
rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ1a v znení zmien, a 
to najmä v otázkach týkajúcich sa 
opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie.
_________________
1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 
2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
924).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 



PE691.097v01-00 152/200 RR\1241337SK.docx

SK

z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu a 
hybridných hrozieb, ako sú zahraničné 
zasahovania a zlomyseľné dezinformačné 
kampane, ako aj hrozieb CBRN. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, najmä v súlade s 
rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ1a, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Súčinnosť s NATO v 
oblasti civilnej pripravenosti môže byť 
dôležitá, a to najmä s Výborom NATO pre 
civilné núdzové plánovanie, ktorý načrtol 
sedem kľúčových faktorov pripravenosti 
na odolnosť, ktoré sa zohľadňujú pri 
meraní odolnosti. Okrem toho by sa mal 
zohľadniť aj proces analýzy hrozieb v 
rámci SBOP. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

__________________
1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 
2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
924).

Pozmeňujúci návrh 10
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Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Preto by sa mali stanoviť kritériá 
na identifikáciu kritických subjektov. 
V záujme účinnosti, efektívnosti, 
konzistentnosti a právnej istoty by sa mali 
stanoviť aj vhodné pravidlá týkajúce sa 
oznamovania a spolupráce v súvislosti 
s takouto identifikáciou, ako aj právnych 
dôsledkov takejto identifikácie. S cieľom 
umožniť Komisii posúdiť správne 
uplatňovanie tejto smernice by členské 
štáty mali Komisii predložiť čo 
najpodrobnejšie a najkonkrétnejšie 
relevantné informácie a v každom prípade 
zoznam základných služieb, počet 
kritických subjektov identifikovaných pre 
každé odvetvie a pododvetvie uvedené 
v prílohe a základné služby alebo služby, 
ktoré každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

(12) S cieľom zabezpečiť, aby sa na 
všetky príslušné subjekty vzťahovali tieto 
požiadavky, a znížiť rozdiely v tejto 
súvislosti, je dôležité stanoviť 
harmonizované pravidlá umožňujúce 
jednotnú identifikáciu kritických subjektov 
v celej Únii a zároveň umožniť členským 
štátom, aby mohli zohľadniť vnútroštátne 
špecifiká. Preto by sa mali stanoviť 
spoločné kritériá na identifikáciu 
kritických subjektov na základe 
minimálnych ukazovateľov a metodík pre 
každé odvetvie a pododvetvie. V záujme 
účinnosti, efektívnosti, konzistentnosti 
a právnej istoty by sa mali stanoviť aj 
vhodné pravidlá týkajúce sa oznamovania 
a spolupráce v súvislosti s takouto 
identifikáciou, ako aj právnych dôsledkov 
takejto identifikácie. S cieľom umožniť 
Komisii posúdiť správne uplatňovanie tejto 
smernice by členské štáty mali Komisii 
predložiť podrobné, konkrétne, 
porovnateľné a štandardizované 
relevantné informácie a v každom prípade 
zoznam základných služieb, počet 
kritických subjektov identifikovaných pre 
každé odvetvie a pododvetvie uvedené v 
prílohe a základné služby alebo služby, 
ktoré každý subjekt poskytuje, a všetky 
uplatňované prahové hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
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zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení vrátane medziodvetvových a 
cezhraničných cvičení podľa potreby na 
testovanie ich odolnosti a poskytovať 
odbornú prípravu zamestnancom kritických 
subjektov. Členské štáty by mohli 
preskúmať aj možnosť zintenzívnenia 
spolupráce s medzinárodnými 
organizáciami, ako sú Organizácia 
Severoatlantickej zmluvy, Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe a Organizácia Spojených 
národov. Okrem toho vzhľadom na 
vzájomnú závislosť medzi subjektmi 
a odvetviami by členské štáty mali vytvoriť 
nástroje na výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Aby boli kritické subjekty schopné 
zabezpečiť svoju odolnosť, mali by mať 
komplexné znalosti o všetkých 
relevantných rizikách, ktorým sú 
vystavené, a mali by tieto riziká 
analyzovať. Na tento účel by mali 
vykonávať posúdenie rizík vždy, keď je to 
potrebné vzhľadom na ich osobitnú 
situáciu a vývoj predmetných rizík, 
v každom prípade však každé štyri roky. 
Posúdenia rizík, ktoré vykonávajú kritické 
subjekty, by mali vychádzať z posúdenia 
rizika, ktoré vykonali členské štáty.

(20) Aby boli kritické subjekty schopné 
zabezpečiť svoju odolnosť, mali by mať 
komplexné znalosti o všetkých 
relevantných rizikách, ktorým sú 
vystavené, a mali by tieto riziká 
analyzovať. Na tento účel by mali 
vykonávať posúdenie rizík vždy, keď je to 
potrebné vzhľadom na ich osobitnú 
situáciu a vývoj predmetných rizík, 
v každom prípade však každé štyri roky. 
Posúdenia rizík, ktoré vykonávajú kritické 
subjekty, by mali vychádzať z posúdenia 
rizík, ktoré vykonali členské štáty, s 
použitím spoločnej metodiky stanovenej 
pre každé odvetvie, na ktoré sa smernica 
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vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Riziko, že zamestnanci kritických 
subjektov zneužijú napríklad svoje 
prístupové práva v rámci organizácie 
subjektu na poškodenie a spôsobenie 
škody, vyvoláva čoraz väčšie obavy. Toto 
riziko ešte zhoršuje rastúci jav 
radikalizácie, ktorý vedie k násilnému 
extrémizmu a terorizmu. Je preto potrebné 
umožniť kritickým subjektom žiadať 
o previerku osôb, ktoré patria do 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
a zabezpečiť, aby príslušné orgány tieto 
žiadosti urýchlene posúdili v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami práva Únie 
a vnútroštátneho práva vrátane pravidiel 
o ochrane osobných údajov.

(24) Riziko zneužitia prístupových práv 
v rámci organizácie kritického subjektu na 
poškodenie a spôsobenie škody, vyvoláva 
čoraz väčšie obavy, a to najmä v súvislosti 
s rastúcim zahraničným zasahovaním, 
zlomyseľnými dezinformáciami a 
radikalizáciou, ktoré by mohli viesť k 
násilnému extrémizmu a terorizmu. Je 
preto potrebné umožniť kritickým 
subjektom žiadať o previerku osôb, ktoré 
patria do osobitných kategórií ich 
zamestnancov, pričom sa budú plne 
rešpektovať ich základné práva, pracovné 
právo a ochrana údajov a súkromia a 
vylúči akákoľvek diskriminácia v 
dôsledku neobjektívnych postupov 
prijímania zamestnancov, a zabezpečiť, 
aby príslušné orgány tieto žiadosti 
urýchlene posúdili v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami práva Únie a 
vnútroštátneho práva vrátane pravidiel o 
ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 
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incidenty a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov 
a mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty informovali ostatné dotknuté 
členské štáty prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu.

incidenty a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Takáto informácia by tiež mala v 
prípade potreby poskytnúť používateľom 
alebo občanom, ktorých by sa mohla 
týkať, jasné usmernenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany. Na tento účel by sa 
mal stanoviť postup oznamovania určitých 
incidentov a mali by sa stanoviť parametre 
na určenie toho, kedy je skutočné alebo 
potenciálne narušenie závažné, a preto by 
sa incidenty mali oznamovať. Vzhľadom 
na možné cezhraničné vplyvy takýchto 
narušení by sa mal stanoviť postup, na 
základe ktorého by členské štáty 
informovali ostatné dotknuté členské štáty 
prostredníctvom miest jednotného 
kontaktu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V záujme dosiahnutia cieľov tejto 
smernice a bez toho, aby bola dotknutá 
právna zodpovednosť členských štátov 
a kritických subjektov zabezpečiť 
dodržiavanie ich príslušných povinností, 
ktoré sú v nej stanovené, by Komisia, ak to 
považuje za vhodné, mala vykonať určité 
podporné činnosti zamerané na uľahčenie 
plnenia týchto povinností. Pri poskytovaní 
podpory členským štátom a kritickým 
subjektom pri plnení povinností podľa tejto 
smernice by Komisia mala vychádzať 
z existujúcich štruktúr a nástrojov, ako sú 
napríklad štruktúry a nástroje v rámci 
mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany a Európskej referenčnej siete na 
ochranu kritickej infraštruktúry.

(29) V záujme dosiahnutia cieľov tejto 
smernice a bez toho, aby bola dotknutá 
právna zodpovednosť členských štátov 
a kritických subjektov zabezpečiť 
dodržiavanie ich príslušných povinností, 
ktoré sú v nej stanovené, by Komisia, ak to 
považuje za vhodné, mala vykonať určité 
podporné činnosti zamerané na uľahčenie 
plnenia týchto povinností. Tieto činnosti 
by mali zahŕňať aj kurzy odbornej 
prípravy o rôznych aspektoch odolnosti 
kritických subjektov. Tieto kurzy by sa 
mali osobitne zamerať okrem iného na 
vznikajúce prelomové technológie. Pri 
poskytovaní podpory a odbornej prípravy 
členským štátom a kritickým subjektom pri 
plnení povinností podľa tejto smernice by 
Komisia mala vychádzať z existujúcich 
štruktúr a nástrojov, ako sú napríklad 
štruktúry a nástroje v rámci mechanizmu 
Únie v oblasti civilnej ochrany a Európskej 
referenčnej siete na ochranu kritickej 
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infraštruktúry alebo Európskej akadémie 
bezpečnosti a obrany, ktoré môžu prispieť 
k rozvoju spoločnej európskej kultúry 
bezpečnosti. Komisia a členské štáty by 
tiež mali zabezpečiť, aby sa v plnej miere 
využívali príležitosti na výskum v oblasti 
odolnosti kritických subjektov v rámci 
programu Horizont Európa a Európskeho 
obranného fondu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica: 1. Touto smernicou sa stanovujú 
opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne 
odolnosti kritických subjektov s cieľom 
zabezpečiť poskytovanie základných 
služieb v Únii, a tým zaručiť fungovanie 
vnútorného trhu a poskytovanie 
základných sociálnych služieb.
Na tento účel táto smernica:

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „incident“ je každá udalosť, ktorá 
môže narušiť alebo ktorá narúša 
prevádzku kritického subjektu;

(3) „incident“ je každá prírodná alebo 
ľudskou činnosťou spôsobená udalosť, 
ktorá môže ohroziť bezpečnosť a 
ochranu, narušiť poskytovanie základných 
služieb alebo zničiť základnú 
infraštruktúru v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch v dôsledku 
neschopnosti zachovať prevádzku daného 
kritického subjektu;

Pozmeňujúci návrh 18
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „základná služba“ je služba, ktorá 
má zásadný význam z hľadiska zachovania 
životne dôležitých spoločenských alebo 
hospodárskych činností;

(5) „základná služba“ je služba, ktorá 
má zásadný význam z hľadiska zachovania 
životne dôležitých spoločenských alebo 
demokratických funkcií alebo 
hospodárskych činností, verejnej 
bezpečnosti a právneho štátu;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) strategické ciele a priority na účely 
zvýšenia celkovej odolnosti kritických 
subjektov s prihliadnutím na cezhraničné 
a medziodvetvové vzájomné závislosti;

a) strategické ciele a priority na účely 
zvýšenia celkovej odolnosti kritických 
subjektov s prihliadnutím na cezhraničné a 
medziodvetvové vzájomné závislosti, a to 
aj v prípade hybridnej hrozby;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Každý členský štát zavedie 
vnútroštátne postupy a opatrenia medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a 
subjektmi s cieľom zabezpečiť, aby sa 
účinne podieľal na koordinovanom 
riadení rozsiahlych incidentov, ktoré majú 
vplyv na kritické subjekty a krízy na 
úrovni Únie, a podporoval ho, a to 
vrátane reakcií na príslušné žiadosti 
podľa doložiek o solidarite a vzájomnej 
obrane podľa článku 222 ZFEÚ a článku 
42 ods. 7 ZEÚ.

Pozmeňujúci návrh 21
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány určené podľa článku 8 
vypracujú zoznam základných služieb 
v odvetviach uvedených v prílohe. Do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie všetkých relevantných rizík, 
ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie týchto 
základných služieb, s cieľom identifikovať 
kritické subjekty v súlade s článkom 5 ods. 
1 a pomôcť týmto kritickým subjektom 
prijať opatrenia podľa článku 11.

Príslušné orgány určené podľa článku 8 
vypracujú zoznam základných služieb 
v odvetviach uvedených v prílohe. Do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie založené na spoločnej metodike 
a ukazovateľoch, pokiaľ ide o všetky 
relevantné riziká, ktoré môžu ovplyvniť 
poskytovanie týchto základných služieb, 
s cieľom identifikovať kritické subjekty 
v súlade s článkom 5 ods. 1 a pomôcť 
týmto kritickým subjektom prijať opatrenia 
podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb vrátane trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/54134.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb, hybridných hrozieb a incidentov 
veľkého rozsahu, trestných činov 
terorizmu, ktoré zahŕňajú konvenčné a 
nekonvenčné zbrane, ako sú látky CBRN, 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/54134.

Pri posudzovaní rizík by sa okrem iného 
malo zohľadniť zachovanie kontinuity 
verejnej správy, dodávok energie, pohybu 
obyvateľstva, vodných a potravinových 
zdrojov, reakcie na núdzové situácie, 
civilnej dopravy a komunikačných 
systémov.
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__________________ __________________
34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do [troch rokov a troch mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
členské štáty identifikujú kritické subjekty 
pre každé odvetvie a pododvetvie uvedené 
v prílohe, okrem tých, ktoré sú uvedené 
v bodoch 3, 4 a 8 prílohy.

1. Do [troch rokov a troch mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
členské štáty na základe spoločných 
usmernení, ktoré vydala Komisia, 
identifikujú kritické subjekty pre každé 
odvetvie a pododvetvie uvedené v prílohe, 
okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 3, 
4 a 8 prílohy.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vplyv, ktorý by mohli mať 
incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 
hospodárske a spoločenské činnosti, 
životné prostredie a verejnú bezpečnosť;

c) vplyv, ktorý by mohli mať 
incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 
hospodárske a spoločenské činnosti, 
životné prostredie a verejnú bezpečnosť, 
právny štát a základné práva;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby ich 5. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
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príslušné orgány vždy, keď je to vhodné 
a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom, konzultovali a spolupracovali 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, najmä tými, ktoré sú zodpovedné 
za civilnú ochranu, presadzovanie práva 
a ochranu osobných údajov, ako aj 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane kritických subjektov.

príslušné orgány vždy, keď je to vhodné a 
v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom, konzultovali a spolupracovali s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
najmä tými, ktoré sú zodpovedné za civilnú 
ochranu, presadzovanie práva, bezpečnosť 
a obranu a ochranu osobných údajov, ako 
aj s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane kritických subjektov. Vzhľadom 
na to, že niektoré kritické subjekty môžu 
byť súkromné, by členské štáty zároveň 
mali nájsť spôsoby, ako umožniť včasnú 
účinnú a dôkladnú spoluprácu medzi 
týmito subjektmi, súkromnými operátormi 
tiesňových liniek, ktorí by mohli pôsobiť v 
rámci týchto subjektov a byť certifikovaní 
vnútroštátnymi orgánmi, a vnútroštátnymi 
orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovanie odbornej prípravy 
zamestnancom kritických subjektov.

1. Členské štáty a v prípade potreby 
Komisia podporujú kritické subjekty, a to v 
prípade potreby, ak je to možné, aj 
finančne, pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení vrátane medziodvetvových a 
cezhraničných cvičení podľa potreby na 
testovanie ich odolnosti a poskytovanie 
informačných programov a odbornej 
prípravy zamestnancom príslušných 
vnútroštátnych orgánov a kritických 
subjektov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) predchádzanie vzniku incidentov, 
a to aj prostredníctvom opatrení na 
znižovanie rizika katastrof a adaptáciu na 
zmenu klímy;

a) predchádzanie vzniku incidentov, a 
to aj prostredníctvom opatrení na 
znižovanie rizika katastrof a adaptáciu na 
zmenu klímy a opatrení prispievajúcich k 
boju proti zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenie primeranej fyzickej 
ochrany citlivých oblastí, zariadení a inej 
infraštruktúry vrátane oplotenia, bariér, 
nástrojov a postupov monitorovania 
bezpečnostnej zóny, ako aj detekčného 
vybavenia a kontrol prístupu;

b) zabezpečenie primeranej fyzickej 
ochrany citlivých oblastí, zariadení a inej 
infraštruktúry vrátane oplotenia, bariér, 
nástrojov a postupov monitorovania 
bezpečnostnej zóny, ako aj detekčného 
vybavenia a kontrol prístupu, pričom sa 
plne rešpektujú nariadenia o ochrane 
údajov a súkromia a dodržiavajú 
odvetvové právne predpisy a pracovné 
právo;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12;

e) zabezpečenie primeraného riadenia 
bezpečnosti zamestnancov, a to aj 
stanovením kategórií pracovníkov 
vykonávajúcich kritické funkcie, 
stanovením prístupových práv k citlivým 
oblastiam, zariadeniam a inej infraštruktúre 
a k citlivým informáciám, ako aj určením 
osobitných kategórií zamestnancov so 
zreteľom na článok 12, a to v plnom 
súlade s odvetvovými právnymi predpismi 
a pracovným právom;

Pozmeňujúci návrh 30
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Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e).

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e) a ich 
zapojenie prostredníctvom sociálneho 
dialógu do vymedzovania a zavádzania 
týchto opatrení, ako aj nadväzujúcich 
opatrení.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 
o previerku osôb, ktoré patria do určitých 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
vrátane osôb, u ktorých sa zvažuje prijatie 
do zamestnanie na pozície patriace do 
týchto kategórií, a aby tieto žiadosti 
urýchlene posúdili orgány príslušné na 
vykonávanie takýchto previerok osôb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
kritické subjekty mohli predkladať žiadosti 
o primeranú previerku osôb, ktoré patria 
do určitých osobitných kategórií ich 
zamestnancov, vrátane osôb, u ktorých sa 
zvažuje prijatie do zamestnania na pozície 
patriace do týchto kategórií, a aby tieto 
žiadosti urýchlene posúdili verejné orgány 
príslušné na vykonávanie takýchto 
previerok osôb. Tieto previerky sú 
primerané a prísne obmedzené na to, čo je 
potrebné a významné pre plnenie úloh 
dotknutých zamestnancov pri plnom 
rešpektovaní odvetvových právnych 
predpisov a pracovného práva.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vplyv na ľudský život a 
environmentálne dôsledky;
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každá poradná misia pozostáva z expertov 
z členských štátov a zo zástupcov Komisie. 
Členské štáty môžu navrhnúť kandidátov, 
ktorí majú byť súčasťou poradnej misie. 
Komisia vyberá a vymenúva členov každej 
poradnej misie podľa ich odbornej 
spôsobilosti a zabezpečuje geograficky 
vyvážené zastúpenie medzi členskými 
štátmi. Komisia znáša náklady spojené 
s účasťou na poradnej misii.

Každá poradná misia pozostáva z expertov 
z členských štátov a zo zástupcov Komisie. 
Členské štáty môžu navrhnúť kandidátov, 
ktorí majú byť súčasťou poradnej misie. 
Komisia vyberá a vymenúva členov každej 
poradnej misie podľa ich odbornej 
spôsobilosti, rôznych prostredí a 
zabezpečuje geograficky a rodovo 
vyvážené zastúpenie medzi členskými 
štátmi. Komisia znáša náklady spojené 
s účasťou na poradnej misii.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
sa skladá zo zástupcov členských štátov 
a Komisie. Ak je to relevantné pre plnenie 
jej úloh, skupina pre odolnosť kritických 
subjektov môže vyzvať zástupcov 
zainteresovaných strán, aby sa zúčastnili na 
jej práci.

Skupina pre odolnosť kritických subjektov 
sa skladá zo zástupcov členských štátov 
a Komisie. Ak je to relevantné pre plnenie 
jej úloh, skupina pre odolnosť kritických 
subjektov môže vyzvať zástupcov 
zainteresovaných strán, aby sa zúčastnili na 
jej práci, čím zabezpečí rôznorodú účasť 
zainteresovaných strán, a najmä 
odborových zväzov.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Skupina pre odolnosť kritických 
subjektov v duchu spolupráce v oblasti 
bezpečnosti a otvoreného prístupu 
pravidelne uverejňuje svoje zistenia a 



RR\1241337SK.docx 165/200 PE691.097v01-00

SK

primerane anonymizované zdrojové údaje 
určené pre širokú verejnosť na využitie v 
akademickom prostredí, vo výskume v 
oblasti bezpečnosti a na iné prospešné 
účely.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na prijímanie a správne 
využívanie informácií získaných podľa 
článku 13 vedie Komisia európsky register 
incidentov a zriadi spoločné európske 
centrum pre oznamovanie incidentov s 
cieľom rozvíjať a vymieňať si najlepšie 
postupy a metodiky.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia zintenzívni spoluprácu s 
príslušnými medzinárodnými fórami a 
podobne zmýšľajúcimi tretími krajinami, 
najmä s krajinami západného Balkánu a 
tzv. krajinami susedstva, okrem iného v 
rámci Európskeho programu na ochranu 
kritickej infraštruktúry a prípadných 
nadväzujúcich programov a 
prostredníctvom spoločných činností a 
cvičení odbornej prípravy, ako aj výmeny 
najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
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Príloha – odvetvie 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Verejná správa 9. Verejná správa a demokratické 
inštitúcie

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Príloha – odvetvie 9 – typ subjektu – 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Ústredné, regionálne a miestne vlády 
a zhromaždenia
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12.7.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Meniaca sa povaha hrozieb si vyžaduje lepšiu ochranu a väčšie investície do odolnosti EÚ 
v záujme zníženia zraniteľnosti, a to aj v prípade kritických infraštruktúr, ktoré sú nevyhnutné 
na fungovanie našich spoločností a hospodárstva.

Návrhom smernice o odolnosti kritických subjektov sa rozširuje rozsah pôsobnosti aj hĺbka 
smernice o európskej kritickej infraštruktúre z roku 2008. Zahŕňa desať odvetví, a to energetiku, 
dopravu, bankovníctvo, infraštruktúry finančného trhu, zdravotníctvo, pitnú vodu, odpadovú 
vodu, digitálnu infraštruktúru, verejnú správu a vesmírny priestor. Za zmienku stojí napríklad 
ustanovenie o povinnosti členských štátov mať stratégiu na zabezpečenie odolnosti kritických 
subjektov, vykonávať vnútroštátne posúdenie rizika a na tomto základe identifikovať kritické 
subjekty. Kritické subjekty by mali vykonávať vlastné posúdenia rizík, prijať primerané 
technické a organizačné opatrenia s cieľom zvýšiť odolnosť a oznamovať rušivé incidenty 
vnútroštátnym orgánom. Okrem toho by kritické subjekty poskytujúce služby aspoň jednej 
tretine členských štátov mali podliehať osobitnému dohľadu, čo by zahŕňalo poradné misie 
organizované Komisiou.

Spravodajca víta tento návrh, keďže doprava je základným odvetvím v smernici o európskej 
iniciatíve občanov. Je aj osou našich hospodárstiev, o čom sme sa jednoznačne mohli 
presvedčiť v minulom roku, ktorý bol poznačený šírením čínskeho koronavírusu. Rýchle 
opatrenia zamerané na odolnosť kritickej infraštruktúry a dodávateľských reťazcov boli 
nevyhnutné na zmiernenie negatívnych účinkov pandémie na našu spoločnosť. Návrh smernice 
o odolnosti kritických subjektov nám dáva príležitosť komplexne posúdiť stav kritickej 
infraštruktúry a núdzových postupov vo všetkých kľúčových odvetviach. Vzhľadom na rastúcu 
cezhraničnú závislosť medzi sektormi, ako aj na zavedenie inteligentných technológií a rýchlu 
digitalizáciu bude tento proces hodnotenia mimoriadne dôležitý. Mohlo by to však viesť aj 
k vzniku nových hrozieb, z čoho vyplýva potreba vytvorenia odolnej a nadčasovej smernice o 
odolnosti kritických subjektov. Hoci sa spravodajca domnieva, že zásada subsidiarity a 
rozhodovací proces blízky potrebám európskych občanov sú dôležité, rovnako dôležité je 
zabezpečiť aj vzájomnú dôveru v projekty, procesy a infraštruktúru spoločného záujmu.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 201918, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru nie sú 
ochranné opatrenia týkajúce sa samotných 
jednotlivých aktív dostatočné na to, aby 
zabránili všetkým narušeniam. Preto je 
potrebné zmeniť prístup k zabezpečeniu 
odolnosti kritických subjektov, t. j. ich 
schopnosti zmierniť incidenty, ktoré majú 
potenciál narušiť prevádzku kritického 
subjektu, absorbovať ich, prispôsobiť sa im 
a zotaviť sa z nich.

(1) V smernici Rady 2008/114/ES17 sa 
stanovuje postup na označenie európskych 
kritických infraštruktúr v odvetviach 
energetiky a dopravy, ktorých narušenie 
alebo zničenie by malo významný 
cezhraničný vplyv na najmenej dva členské 
štáty. Uvedená smernica sa zameriavala 
výlučne na ochranu takýchto infraštruktúr. 
V hodnotení smernice 2008/114/ES, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 201918, sa však 
zistilo, že vzhľadom na čoraz prepojenejšiu 
a cezhraničnú povahu operácií 
využívajúcich kritickú infraštruktúru, ako 
napríklad železničná doprava, manažment 
letovej prevádzky alebo prístavy a 
terminály, nie sú ochranné opatrenia 
týkajúce sa samotných jednotlivých aktív 
dostatočné na to, aby zabránili všetkým 
narušeniam. Preto je potrebné zmeniť 
prístup k zabezpečeniu odolnosti kritických 
subjektov, t. j. ich schopnosti zmierniť 
incidenty, ktoré majú potenciál narušiť 
prevádzku kritického subjektu a 
fungovanie vnútorného trhu, absorbovať 
ich, prispôsobiť sa im a zotaviť sa z nich.

__________________ __________________
17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

17 Smernica Rady 2008/114/ES 
z 8. decembra 2008 o identifikácii 
a označení európskych kritických 
infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť 
ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, 
s. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných 
a predpokladaných budúcich rizík pre ich 
prevádzku, ktoré môžu viesť k narušeniu 
poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. Je tomu tak 
v dôsledku dynamickej panorámy hrozieb 
s vyvíjajúcou sa teroristickou hrozbou 
a rastúcej vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu 
a efektívnosť určitých typov infraštruktúry, 
ak nie sú zavedené opatrenia na zvýšenie 
odolnosti alebo adaptáciu na zmenu klímy. 
Okrem toho príslušné odvetvia a typy 
subjektov nie sú vo všetkých členských 
štátoch konzistentne uznávané ako kritické.

(2) Napriek existujúcim opatreniam na 
úrovni Únie19 a na vnútroštátnej úrovni 
zameraným na podporu ochrany kritických 
infraštruktúr v Únii subjekty 
prevádzkujúce tieto infraštruktúry nie sú 
primerane vybavené na riešenie súčasných 
a predpokladaných budúcich rizík pre ich 
prevádzku, ktoré môžu viesť k narušeniu 
poskytovania služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na vykonávanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, ako aj pre 
slobodný pohyb a bezpečnosť občanov. Je 
to tak v dôsledku dynamickej panorámy 
hrozieb s vyvíjajúcimi sa antropogénnymi 
hrozbami, akými sú terorizmus, 
prenikanie trestnej činnosti, zahraničné 
zasahovanie a kybernetické útoky, 
a rastúcej vzájomnej závislosti medzi 
infraštruktúrami a odvetviami, ako aj 
z dôvodu zvýšeného fyzického rizika 
v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy, čo zvyšuje frekvenciu a rozsah 
extrémnych poveternostných javov 
a prináša dlhodobé zmeny priemernej 
klímy, ktoré môžu znížiť kapacitu,  
efektívnosť a životnosť určitých typov 
infraštruktúry, ak nie sú zavedené 
opatrenia na zvýšenie odolnosti alebo 
adaptáciu na zmenu klímy. Okrem toho 
príslušné odvetvia a typy subjektov nie sú 
vo všetkých členských štátoch konzistentne 
uznávané ako kritické, čo si vyžaduje 
vyššiu úroveň koordinácie a 
integrovanejší prístup k ochrane 
dôležitých cezhraničných a 
horizontálnych kritických infraštruktúr, 
ako sú infraštruktúry v odvetviach 
dopravy a energetiky. 

__________________ __________________
19 Európsky program na ochranu kritickej 19 Európsky program na ochranu kritickej 
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infraštruktúry (EPCIP). infraštruktúry (EPCIP).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Rastúci problém prenikania 
trestnej činnosti do kritickej dopravnej 
infraštruktúry, najmä logistických uzlov, 
ako sú prístavy a letiská, narúša činnosť 
kritických subjektov v tomto odvetví, a tým 
aj účinné poskytovanie základných služieb 
v celej Únii. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Rastúce hrozby pre kritickú 
infraštruktúru a hospodársku bezpečnosť 
Únie vyplývajú zo zahraničného 
zasahovania štátnych aj neštátnych 
subjektov, ktoré je dôsledkom rastúceho 
vplyvu mimoeurópskych subjektov alebo 
ich kontroly nad kritickou dopravnou 
infraštruktúrou, ako sú železničné 
spojenia, prístavy alebo letiská, čo je 
výsledkom ich nadobudnutia alebo 
značných investícií do strategických 
spoločností a prenosu strategických 
poznatkov. 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) Sektor dopravy zahŕňa kritické 
subjekty v pododvetviach cestnej, 
železničnej, leteckej, vnútrozemskej 
vodnej dopravy a námornej dopravy 
vrátane prístavov a terminálov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) Niektoré kritické infraštruktúry 
majú celoeurópsky rozmer, ako napríklad 
Európska organizácia pre bezpečnosť 
leteckej prevádzky, (Eurocontrol) a 
globálny navigačný satelitný systém 
Európskej únie Galileo.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 

(3) Tieto rastúce vzájomné závislosti 
sú výsledkom čoraz viac cezhraničnej 
a vzájomne prepojenej siete poskytovania 
služieb využívajúcej kľúčové 
infraštruktúry v celej Únii v odvetviach 
energetiky, dopravy, bankovníctva, 
infraštruktúry finančného trhu, digitálnej 
infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, 
zdravotníctva, určitých aspektov verejnej 
správy, ako aj vesmírnych služieb, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých služieb 
závislých od pozemných infraštruktúr, 
ktoré vlastnia, spravujú a prevádzkujú buď 
členské štáty, alebo súkromné strany, 
a preto sa nevzťahujú na infraštruktúry, 
ktoré vlastní, spravuje alebo prevádzkuje 
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Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
mene. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie, 
dokonca čo len jedno, sprvoti obmedzené 
na jeden subjekt alebo jedno odvetvie, 
môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností 
voči rizikám s nízkou pravdepodobnosťou.

Únia ako súčasť svojich vesmírnych 
programov, resp. ktoré sú vlastnené, 
spravované alebo prevádzkované v jej 
mene. Tieto vzájomné závislosti 
znamenajú, že akékoľvek narušenie, 
dokonca čo len jedno, sprvoti obmedzené 
na jeden subjekt alebo jedno odvetvie, 
môže mať kaskádové účinky vo 
všeobecnosti, čo môže viesť 
k ďalekosiahlym a dlhotrvajúcim 
negatívnym vplyvom na poskytovanie 
služieb na celom vnútornom trhu. 
Pandémia COVID-19 ukázala zraniteľnosť 
našich čoraz prepojenejších spoločností, 
najmä odvetví dopravy a cestovného 
ruchu, voči rizikám s nízkou 
pravdepodobnosťou a preukázala význam 
strategických odvetví, ako je odvetvie 
dopravy, zavedením zelených jazdných 
pruhov, ktoré poskytujú bezpečné 
dodávateľské reťazce pre služby 
zdravotnej starostlivosti a pohotovostné 
služby a zabezpečujú základné dodávky 
potravín a dodávky zdravotníckych a 
farmaceutických výrobkov, pričom 
zdôrazňuje potrebu zabezpečiť odolnosť 
kritickej dopravnej infraštruktúry v celej 
Únii.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytovania základných služieb sa čoraz 
viac vzťahujú odlišné požiadavky 
stanovené právnymi predpismi členských 
štátov. Skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch sa na tieto subjekty 
vzťahujú menej prísne bezpečnostné 
požiadavky, nielenže môže mať negatívny 
vplyv na zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii, ale 
vedie aj k prekážkam riadneho fungovania 

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytovania základných služieb sa čoraz 
viac vzťahujú odlišné požiadavky 
stanovené právnymi predpismi členských 
štátov. Skutočnosť, že v niektorých 
členských štátoch sa na tieto subjekty 
vzťahujú menej prísne bezpečnostné 
požiadavky, nielenže môže mať negatívny 
vplyv na zachovanie životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností v celej Únii, ale 
vedie aj k prekážkam riadneho fungovania 
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vnútorného trhu. Podobné typy subjektov 
sa v niektorých členských štátoch považujú 
za kritické, pričom v iných nie, a tie, ktoré 
sú identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 
požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami.

vnútorného trhu a negatívne pôsobí na 
spotrebiteľov a v niektorých prípadoch 
dokonca predstavuje hrozbu pre občanov 
Únie. Odolnosť kritických subjektov 
poskytuje investorom a spoločnostiam 
spoľahlivosť a dôveru, ktoré sú základnými 
kameňmi dobre fungujúceho vnútorného 
trhu. Podobné typy subjektov sa 
v niektorých členských štátoch považujú za 
kritické, pričom v iných nie, a tie, ktoré sú 
identifikované ako kritické, podliehajú 
v rôznych členských štátoch rôznym 
požiadavkám. To vedie k dodatočnej 
a zbytočnej administratívnej záťaži pre 
spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničné 
činnosti, najmä pre spoločnosti pôsobiace 
v členských štátoch s prísnejšími 
požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizované minimálne pravidlá 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
základných služieb na vnútornom trhu 
a zvýšiť odolnosť kritických subjektov.

(5) Je preto potrebné stanoviť 
harmonizovaný minimálny súbor 
pravidiel s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie základných služieb na 
vnútornom trhu a zvýšiť odolnosť 
kritických subjektov, čo by zabránilo 
rozdielom medzi členskými štátmi. Takýto 
prístup by uľahčil zavedenie spoločných 
špecifikácií a metodík pre budúce 
posúdenia rizík, ktoré by zahŕňali 
minimálne spoločné ukazovatele pre 
každý sektor a pre verejné aj súkromné 
subjekty. V tejto súvislosti by sa v 
budúcom rámci mali zohľadniť aj 
inovácie a nové inteligentné technológie, 
ako je digitalizácia, automatizácia, správa 
údajov, kooperatívne inteligentné 
dopravné systémy, prepojená a 
automatizovaná mobilita a umelá 
inteligencia, najmä v odvetviach, ako je 
doprava, ktorá v súčasnosti prechádza 
komplexnou transformáciou. V kontexte 
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transeurópskej siete (TEN-T) si bude 
odolnejšia infraštruktúra vyžadovať 
vylepšené systémy riadenia, ktoré 
zahŕňajú integrovanú víziu, ktorá dokáže 
identifikovať hrozby vo fáze navrhovania 
a prevádzky (prevencia, monitorovanie, 
údržba) a zároveň minimalizovať vplyv 
počas núdzových udalostí a zabezpečiť 
rýchlu sociálnu a hospodársku obnovu. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
aj cezhraničným prepojeniam.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie tohto cieľa by 
členské štáty mali identifikovať kritické 
subjekty, ktoré by mali podliehať 
osobitným požiadavkám a dohľadu, ale 
ktoré by mali zároveň získať osobitnú 
podporu a poradenstvo zamerané na 
dosiahnutie vysokej úrovne odolnosti voči 
všetkým relevantným rizikám.

(6) Na dosiahnutie tohto cieľa by 
členské štáty mali identifikovať kritické 
subjekty, ktoré by mali podliehať 
osobitným požiadavkám a dohľadu, ale 
ktoré by mali zároveň získať osobitnú 
podporu, ochranu a poradenstvo, a to aj 
pre MSP, vrátane zvyšovania 
informovanosti, zamerané na dosiahnutie 
vysokej úrovne odolnosti voči všetkým 
relevantným rizikám.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Rýchly technologický rozvoj a 
digitalizácia odvetvia dopravy 
prostredníctvom čoraz väčšieho 
využívania inteligentných systémov 
mobility, ako sú kooperatívne inteligentné 
dopravné systémy, prepojená a 
automatizovaná mobilita a mobilita ako 
služba, zdôrazňujú vzájomné prepojenie 
fyzického a digitálneho sveta v tomto 
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odvetví a vyžadujú účinný prístup, ktorý 
umožní odolnú digitálnu dopravnú 
infraštruktúru v Európe.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť komplexný 
prístup k odolnosti kritických subjektov by 
každý členský štát mal mať stratégiu 
stanovujúcu ciele a politické opatrenia, 
ktoré sa majú vykonať. Na dosiahnutie 
tohto cieľa by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby sa v ich stratégiách 
kybernetickej bezpečnosti stanovil 
politický rámec pre posilnenú koordináciu 
medzi príslušným orgánom podľa tejto 
smernice a príslušným orgánom podľa 
smernice o kybernetickej bezpečnosti 
v kontexte výmeny informácií 
o incidentoch a kybernetických hrozbách 
a plnenia úloh v oblasti dohľadu.

(10) S cieľom zabezpečiť komplexný 
prístup k odolnosti kritických subjektov by 
každý členský štát mal mať stratégiu 
stanovujúcu ciele a politické opatrenia, 
ktoré sa majú vykonať. Na dosiahnutie 
tohto cieľa a prihliadajúc na hybridnú 
povahu mnohých hrozieb by členské štáty 
mali zabezpečiť, aby sa v ich stratégiách 
stanovil politický rámec pre posilnenú 
koordináciu medzi príslušným orgánom 
podľa tejto smernice a príslušným orgánom 
podľa smernice o kybernetickej 
bezpečnosti v kontexte výmeny informácií 
o incidentoch a kybernetických a 
nekybernetických hrozbách a plnenia úloh 
v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 

(11) Opatrenia členských štátov 
zamerané na identifikáciu a pomoc pri 
zabezpečovaní odolnosti kritických 
subjektov by sa mali riadiť prístupom 
založeným na riziku, ktorý zameriava 
úsilie na subjekty, ktoré sú najdôležitejšie 
z hľadiska výkonu životne dôležitých 
spoločenských funkcií alebo 
hospodárskych činností, napríklad 
multimodálne uzly pre dopravu, ako sú 
prístavy, železničná infraštruktúra alebo 
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rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, 
ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, a antagonistických hrozieb 
vrátane trestných činov terorizmu. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

manažment letovej prevádzky. S cieľom 
zabezpečiť takýto cielený prístup by mal 
každý členský štát v harmonizovanom 
rámci vykonať posúdenie všetkých 
relevantných prírodných a ľudskou 
činnosťou spôsobených rizík, ktoré môžu 
ovplyvniť poskytovanie základných služieb 
vrátane nehôd, prírodných katastrof, zmeny 
klímy, ohrozenia verejného zdravia, ako sú 
pandémie, prenikania trestnej činnosti 
a antagonistických hrozieb vrátane 
zahraničného zasahovania a trestných 
činov terorizmu. Takéto posúdenia by sa 
mali zakladať na najnovších vedeckých 
poznatkoch o vyvíjajúcich sa hrozbách a 
pravidelne nimi aktualizovať, aby sa 
zabezpečilo včasné prispôsobenie sa 
vyvíjajúcemu sa prostrediu hrozieb. Pri 
vykonávaní týchto posúdení rizík by 
členské štáty mali zohľadniť ďalšie 
všeobecné alebo odvetvové posúdenia 
rizika, ktoré sa vykonávajú podľa iných 
aktov práva Únie, a mali by zvážiť 
závislosť medzi odvetviami, a to aj pokiaľ 
ide o odvetvia z iných členských štátov 
a tretích krajín. Výsledky posúdenia rizika 
by sa mali použiť v procese identifikácie 
kritických subjektov a na pomoc týmto 
subjektom pri plnení požiadaviek tejto 
smernice v oblasti odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S cieľom plne zabezpečiť, aby sa 
prijal primeraný prístup na zníženie 
zraniteľnosti a zvýšenie odolnosti 
členských štátov vzhľadom na hrozby pre 
kritické subjekty, je dôležité v prípade 
potreby zachovať odolnosť miestnych a 
regionálnych komunít proti potenciálnym 
dôsledkom výrazného narušenia 
kritických subjektov.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) V súlade s uplatniteľným právom 
Únie a vnútroštátnym právom vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/4521a, ktorým sa 
ustanovuje rámec na preverovanie 
priamych zahraničných investícií do Únie, 
sa má uznať potenciálna hrozba, ktorú 
predstavuje zahraničné vlastníctvo 
kritickej infraštruktúry v rámci Únie, 
pretože služby, hospodárstvo a voľný 
pohyb a bezpečnosť občanov Únie závisia 
od riadneho fungovania kritickej 
infraštruktúry. Členské štáty a Komisia by 
mali byť obozretné, pokiaľ ide o finančné 
investície, ktoré zahraničné krajiny 
uskutočňujú pri prevádzkovaní kritických 
subjektov v rámci Únie, a o dôsledky, 
ktoré by takéto investície mohli mať na 
schopnosť predchádzať závažným 
narušeniam.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, 
ktorým sa ustanovuje rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79I, 
21.3.2019, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 

(19) Členské štáty by mali podporovať 
kritické subjekty pri posilňovaní ich 
odolnosti v súlade s ich povinnosťami 
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podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, podporovať organizovanie 
cvičení na testovanie ich odolnosti 
a poskytovať odbornú prípravu 
zamestnancom kritických subjektov. 
Okrem toho vzhľadom na vzájomnú 
závislosť medzi subjektmi a odvetviami by 
členské štáty mali vytvoriť nástroje na 
výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

podľa tejto smernice bez toho, aby bola 
dotknutá ich právna zodpovednosť za 
zabezpečenie takéhoto dodržiavania 
povinností. Členské štáty by mohli 
vypracovať najmä poradenský materiál 
a metodiky, zvyšovať informovanosť, 
podporovať organizovanie cvičení na 
testovanie ich odolnosti a poskytovať 
odbornú prípravu zamestnancom kritických 
subjektov. Okrem toho vzhľadom na 
vzájomnú závislosť medzi subjektmi 
a odvetviami by členské štáty mali vytvoriť 
nástroje na výmenu informácií na podporu 
dobrovoľnej výmeny informácií medzi 
kritickými subjektmi bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie. 
Takáto odborná príprava a nástroje by 
mali uľahčiť vykonávanie tejto smernice, 
najmä v súvislosti s rýchlo sa vyvíjajúcimi 
rizikami, ako sú riziká súvisiace s 
kybernetickou bezpečnosťou a zmenou 
klímy. Takáto odborná príprava a nástroje 
by sa mali v prípade potreby rozšíriť aj na 
ďalšie zainteresované strany. 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a)  Pri vykonávaní tejto smernice by 
členské štáty mali prijať všetky potrebné 
opatrenia, aby sa zabránilo nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu, najmä 
MSP, a aby sa predišlo duplicite alebo 
zbytočným povinnostiam. Členské štáty by 
mali pomáhať pri poskytovaní primeranej 
podpory MSP na požiadanie a uľahčovať 
ho tým, že prijmú technické a organizačné 
opatrenia požadované podľa tejto 
smernice.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Aby boli kritické subjekty schopné 
zabezpečiť svoju odolnosť, mali by mať 
komplexné znalosti o všetkých 
relevantných rizikách, ktorým sú 
vystavené, a mali by tieto riziká 
analyzovať. Na tento účel by mali 
vykonávať posúdenie rizík vždy, keď je to 
potrebné vzhľadom na ich osobitnú 
situáciu a vývoj predmetných rizík, 
v každom prípade však každé štyri roky. 
Posúdenia rizík, ktoré vykonávajú kritické 
subjekty, by mali vychádzať z posúdenia 
rizika, ktoré vykonali členské štáty.

(20) Aby boli kritické subjekty schopné 
zabezpečiť svoju odolnosť, mali by mať 
komplexné znalosti o všetkých 
relevantných rizikách, ktorým sú 
vystavené, a mali by tieto riziká 
analyzovať a zaviesť opatrenia na boj proti 
nim. Na tento účel by mali vykonávať 
posúdenie rizík vždy, keď je to potrebné 
vzhľadom na ich osobitnú situáciu a vývoj 
predmetných rizík, v každom prípade však 
každé štyri roky. Posúdenia rizík, ktoré 
vykonávajú kritické subjekty, by mali 
vychádzať z posúdenia rizika, ktoré 
vykonali členské štáty. Mali by tiež 
vychádzať zo spoločných špecifikácií a 
metodík pre každý sektor. Aby sa predišlo 
rozdielom medzi členskými štátmi, mali by 
obsahovať minimálne ukazovatele. Mali 
by zahŕňať aj pohotovostné protokoly. 
Ďalšia harmonizácia noriem v oblasti 
bezpečnosti a ochrany a požiadaviek na 
certifikáciu je naliehavo potrebná pre 
sektory kritickej infraštruktúry a okrem 
toho pre bezpečné parkoviská a 
odpočívadlá, kde pretrvávajú rozdielne 
interpretácie. 

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 300/200828, 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/200429 a smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/65/ES30 sa stanovujú požiadavky 
uplatniteľné na subjekty v odvetviach 

(23) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 300/200828, 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/200429 a smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/65/ES30 sa stanovujú požiadavky 
uplatniteľné na subjekty v odvetviach 
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leteckej a námornej dopravy s cieľom 
predchádzať incidentom spôsobeným 
protiprávnymi činmi a odolávať takýmto 
incidentom a zmierňovať ich následky. 
Zatiaľ čo opatrenia požadované v tejto 
smernici sú širšie, pokiaľ ide o riešené 
riziká a druhy opatrení, ktoré sa majú 
prijať, kritické subjekty v týchto 
odvetviach by mali vo svojom pláne 
odolnosti alebo rovnocenných 
dokumentoch zohľadniť opatrenia prijaté 
podľa týchto iných aktov Únie. Okrem 
toho pri vykonávaní opatrení na 
zabezpečenie odolnosti podľa tejto 
smernice môžu kritické subjekty zvážiť 
odkaz na nezáväzné usmernenia 
a dokumenty o osvedčených postupoch 
vypracované v rámci odvetvových 
pracovných tokov, ako je napríklad 
platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich 
v železničnej doprave31.

leteckej a námornej dopravy s cieľom 
predchádzať incidentom spôsobeným 
protiprávnymi činmi a odolávať takýmto 
incidentom a zmierňovať ich následky. 
Zatiaľ čo opatrenia požadované v tejto 
smernici sú širšie, pokiaľ ide o riešené 
riziká a druhy opatrení, ktoré sa majú 
prijať, kritické subjekty v týchto 
odvetviach by mali vo svojom pláne 
odolnosti alebo rovnocenných 
dokumentoch zohľadniť opatrenia prijaté 
podľa týchto iných aktov Únie. Okrem 
toho by kritické subjekty mali zohľadniť 
aj smernicu Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/96/ES30a, ktorou sa zavádza 
posudzovanie ciest v rámci celej siete 
s cieľom zmapovať riziká nehôd a cielená 
kontrola bezpečnosti cesty s cieľom 
identifikovať nebezpečný stav, nedostatky 
a problémy, ktoré zvyšujú riziko nehôd a 
zranení, a to na základe obhliadky 
existujúcej cesty alebo úseku cesty. 
Zaistenie ochrany a odolnosti kritických 
subjektov je mimoriadne dôležité pre 
odvetvie železničnej dopravy a pri 
vykonávaní opatrení na zabezpečenie 
odolnosti podľa tejto smernice sa kritické 
subjekty vyzývajú, aby odkazovali na 
nezáväzné usmernenia a dokumenty 
o osvedčených postupoch vypracované 
v rámci odvetvových pracovných tokov, 
ako je napríklad platforma EÚ pre 
bezpečnosť cestujúcich v železničnej 
doprave31.

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 
o spoločných pravidlách v oblasti 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 
(Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 
o spoločných pravidlách v oblasti 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 
(Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 
o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných 
zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 
o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných 
zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 
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o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ 
L 310, 25.11.2005, s. 28).

o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ 
L 310, 25.11.2005, s. 28).
30a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 
o riadení bezpečnosti cestnej 
infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 
29.11.2008, s. 59).

31 Rozhodnutie Komisie C/2018/4014 
z 29. júna 2018, ktorým sa zriaďuje 
platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich 
v železničnej doprave.

31 Rozhodnutie Komisie C/2018/4014 
z 29. júna 2018, ktorým sa zriaďuje 
platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich 
v železničnej doprave.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Riziko, že zamestnanci kritických 
subjektov zneužijú napríklad svoje 
prístupové práva v rámci organizácie 
subjektu na poškodenie a spôsobenie 
škody, vyvoláva čoraz väčšie obavy. Toto 
riziko ešte zhoršuje rastúci jav 
radikalizácie, ktorý vedie k násilnému 
extrémizmu a terorizmu. Je preto potrebné 
umožniť kritickým subjektom žiadať 
o previerku osôb, ktoré patria do 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
a zabezpečiť, aby príslušné orgány tieto 
žiadosti urýchlene posúdili v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami práva Únie 
a vnútroštátneho práva vrátane pravidiel 
o ochrane osobných údajov.

(24) Riziko, že zamestnanci kritických 
subjektov zneužijú napríklad svoje 
prístupové práva v rámci organizácie 
subjektu na poškodenie a spôsobenie 
škody, vyvoláva čoraz väčšie obavy. Týka 
sa to najmä kritických subjektov v odvetví 
dopravy, napríklad logistických uzlov, ako 
sú prístavy a letiská, kde v niektorých 
prípadoch existuje značný a rastúci 
problém prenikania trestnej činnosti. Toto 
riziko ešte zhoršuje rastúci jav 
radikalizácie, ktorý vedie k násilnému 
extrémizmu a terorizmu. Je preto potrebné 
umožniť kritickým subjektom žiadať 
o previerku osôb, ktoré patria do 
osobitných kategórií ich zamestnancov, 
a zabezpečiť, aby príslušné orgány tieto 
žiadosti urýchlene posúdili v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami práva Únie 
a vnútroštátneho práva vrátane pravidiel 
o ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 
incidenty a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov 
a mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty informovali ostatné dotknuté 
členské štáty prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu.

(25) Kritické subjekty by mali čo 
najskôr za daných okolností informovať 
príslušné orgány členských štátov, ako aj 
iné subjekty na dobrovoľnom základe 
o incidentoch, ktoré významne narúšajú 
alebo môžu významne narušiť ich 
prevádzku. Takáto informácia by mala 
príslušným orgánom umožniť rýchlo 
a primerane reagovať na predmetné 
incidenty a získať komplexný prehľad 
o celkových rizikách, ktorým čelia kritické 
subjekty. Na tento účel by sa mal stanoviť 
postup oznamovania určitých incidentov 
a mali by sa stanoviť parametre na určenie 
toho, kedy je skutočné alebo potenciálne 
narušenie závažné, a preto by sa incidenty 
mali oznamovať. Vzhľadom na možné 
cezhraničné vplyvy takýchto narušení by sa 
mal stanoviť postup, na základe ktorého by 
členské štáty informovali ostatné dotknuté 
členské štáty prostredníctvom miest 
jednotného kontaktu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Touto smernicou sa stanovujú 
opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne 
odolnosti kritických subjektov s cieľom 
zabezpečiť poskytovanie základných 
služieb v Únii a zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica: 1. Na tento účel táto smernica:

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) strategické ciele a priority na účely 
zvýšenia celkovej odolnosti kritických 
subjektov s prihliadnutím na cezhraničné 
a medziodvetvové vzájomné závislosti;

a) strategické ciele a priority na účely 
zvýšenia celkovej odolnosti kritických 
subjektov s prihliadnutím na cezhraničné 
a medziodvetvové vzájomné závislosti a 
na potrebu výmeny informácií medzi 
subjektmi;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opis opatrení potrebných na 
zvýšenie celkovej odolnosti kritických 
subjektov vrátane vnútroštátneho 
posúdenia rizika, identifikácie kritických 
subjektov a subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom a opatrení na podporu 
kritických subjektov prijatých v súlade 
s touto kapitolou;

c) opis opatrení potrebných na 
zvýšenie celkovej odolnosti kritických 
subjektov vrátane vnútroštátneho 
posúdenia rizika, identifikácie kritických 
subjektov a subjektov rovnocenných 
kritickým subjektom, požiadaviek na 
údržbu spojených s kritickými subjektmi, 
a opatrení na podporu kritických subjektov 
prijatých v súlade s touto kapitolou;

Odôvodnenie

Primeraná údržba kritických subjektov zohráva zásadnú úlohu pri starostlivosti o ne, a teda 
pri zabezpečení ich odolnosti proti rizikám. Je to obzvlášť dôležité v odvetví dopravy v 
prípade jednotlivých druhov dopravy, ako sú železnice, ktoré si vyžadujú vysoké požiadavky 
na údržbu.

Pozmeňujúci návrh 26
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) stratégie alebo iné iniciatívy 
určené na zvýšenie odolnosti miestnych a 
regionálnych komunít vzhľadom na 
možné dôsledky závažného narušenia 
alebo narušenia pre kritické subjekty, ak 
je to vhodné;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) plán, v ktorom sa podrobne 
opisujú potrebné opatrenia, ktoré majú 
prijať kritické subjekty s cieľom zvýšiť 
svoju odolnosť proti vplyvu zmeny klímy 
dosahovaním klimaticky neutrálnych 
operácií do roku 2050 a s cieľom splniť 
národné ciele a ciele Únie v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány určené podľa článku 8 
vypracujú zoznam základných služieb 
v odvetviach uvedených v prílohe. Do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie všetkých relevantných rizík, 
ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie týchto 
základných služieb, s cieľom identifikovať 
kritické subjekty v súlade s článkom 5 ods. 
1 a pomôcť týmto kritickým subjektom 

Príslušné orgány určené podľa článku 8 
vypracujú zoznam základných služieb 
v odvetviach uvedených v prílohe. Do 
[troch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a následne v prípade 
potreby a aspoň každé štyri roky vykonajú 
posúdenie všetkých relevantných rizík, 
ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie týchto 
základných služieb, s využitím 
harmonizovaných špecifikácií alebo 
metodík s podrobnými ukazovateľmi 
v závislosti od špecifík každého odvetvia, 



RR\1241337SK.docx 187/200 PE691.097v01-00

SK

prijať opatrenia podľa článku 11. s cieľom identifikovať kritické subjekty 
v súlade s článkom 5 ods. 1 a pomôcť 
týmto kritickým subjektom prijať opatrenia 
podľa článku 11, a to v záujme 
zabezpečenia minimálnych úrovní služieb 
a odolnosti kritickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, antagonistických 
hrozieb vrátane trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/54134.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné prírodné riziká a riziká 
spôsobené ľudskou činnosťou vrátane 
nehôd, prírodných katastrof, ohrozenia 
verejného zdravia, prenikania trestnej 
činnosti, antagonistických hrozieb vrátane 
kybernetických útokov, zahraničného 
zasahovania a trestných činov terorizmu 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/54134.

__________________ __________________
34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

34 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže v spolupráci 
s členskými štátmi vypracovať 
dobrovoľný spoločný vzor na podávanie 
správ na účely dosiahnutia súladu 
s odsekom 4.

5. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi vypracuje spoločný vzor na 
podávanie správ na účely dosiahnutia 
súladu s odsekom 4.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely kapitoly IV členské štáty 
zabezpečia, aby kritické subjekty po 
oznámení uvedenom v odseku 3 
poskytovali svojim príslušným orgánom 
určeným podľa článku 8 tejto smernice 
informácie o tom, či poskytujú základné 
služby do viac ako tretiny členských 
štátov, resp. vo viac ako tretine členských 
štátov. V takom prípade dotknutý členský 
štát bez zbytočného odkladu oznámi 
Komisii totožnosť týchto kritických 
subjektov.

6. Na účely kapitoly IV členské štáty 
zabezpečia, aby kritické subjekty po 
oznámení uvedenom v odseku 3 
poskytovali svojim príslušným orgánom 
určeným podľa článku 8 tejto smernice 
informácie o tom, či poskytujú základné 
služby do viac ako dvoch členských štátov, 
resp. vo viac ako dvoch členských štátoch. 
V takom prípade dotknutý členský štát bez 
zbytočného odkladu oznámi Komisii 
totožnosť týchto kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vplyv, ktorý by mohli mať 
incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 
hospodárske a spoločenské činnosti, 
životné prostredie a verejnú bezpečnosť;

c) vplyv, ktorý by mohli mať 
incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 
hospodárske a spoločenské činnosti, 
životné prostredie, verejnú bezpečnosť a 
ochranu verejnosti;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
podporu v súvislosti s organizovaním 
cvičení na testovanie ich odolnosti 

1. Členské štáty podporujú kritické 
subjekty pri zvyšovaní ich odolnosti. Táto 
podpora môže zahŕňať vypracúvanie 
poradenského materiálu a metodiky, 
zvyšovanie informovanosti, podporu 
v súvislosti s organizovaním cvičení na 
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a poskytovanie odbornej prípravy 
zamestnancom kritických subjektov.

testovanie ich odolnosti a poskytovanie 
odbornej prípravy zamestnancom 
kritických subjektov.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné riziká uvedené v článku 4 ods. 
1, ktoré by mohli viesť k narušeniu 
poskytovania základných služieb. Zohľadní 
sa v ňom akákoľvek závislosť iných 
odvetví uvedených v prílohe od základnej 
služby, ktorú poskytuje kritický subjekt, 
a to v prípade potreby aj v susedných 
členských štátoch a tretích krajinách, 
a vplyv, ktorý môže mať narušenie 
poskytovania základných služieb v jednom 
alebo vo viacerých z týchto odvetví na 
základnú službu poskytovanú kritickým 
subjektom.

V posúdení rizika sa zohľadňujú všetky 
relevantné riziká uvedené v článku 4 ods. 
1, ktoré by mohli viesť k narušeniu 
poskytovania základných služieb, čo by 
bránilo riadnemu fungovaniu vnútorného 
trhu. Zohľadní sa v ňom akákoľvek 
závislosť iných odvetví uvedených 
v prílohe od základnej služby, ktorú 
poskytuje kritický subjekt, a to v prípade 
potreby aj v susedných členských štátoch 
a tretích krajinách, a vplyv, ktorý môže 
mať narušenie poskytovania základných 
služieb v jednom alebo vo viacerých 
z týchto odvetví na základnú službu 
poskytovanú kritickým subjektom. 

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenie primeranej fyzickej 
ochrany citlivých oblastí, zariadení a inej 
infraštruktúry vrátane oplotenia, bariér, 
nástrojov a postupov monitorovania 
bezpečnostnej zóny, ako aj detekčného 
vybavenia a kontrol prístupu;

b) zabezpečenie primeranej údržby a 
fyzickej ochrany citlivých oblastí, 
zariadení a inej infraštruktúry s cieľom 
predĺžiť životnosť takýchto existujúcich 
infraštruktúr; ochranné opatrenie môže 
zahŕňať oplotenie, bariéry, nástroje a 
postupy monitorovania bezpečnostnej 
zóny, ako aj detekčné vybavenie, systémy 
tiesňového volania na oznamovanie 
príslušným orgánom a kontroly prístupu;
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o opatreniach 
uvedených v písmenách a) až e).

f) zvyšovanie informovanosti 
príslušných pracovníkov o incidentoch a 
narušeniach, ku ktorým by mohlo dôjsť, 
vrátane prenikania trestnej činnosti, ako 
aj o opatreniach uvedených v písmenách a) 
až e).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia na žiadosť členského štátu, 
ktorý identifikoval kritický subjekt, a so 
súhlasom dotknutého kritického subjektu 
organizuje poradné misie v súlade 
s mechanizmami stanovenými v článku 15 
ods. 4, 5, 7 a 8 s cieľom poskytovať 
poradenstvo dotknutému kritickému 
subjektu pri plnení jeho povinností podľa 
kapitoly III. Poradná misia podáva správy 
o svojich zisteniach Komisii, uvedenému 
členskému štátu a dotknutému kritickému 
subjektu.

3. Komisia na žiadosť členského štátu, 
ktorý identifikoval kritický subjekt, 
organizuje poradné misie v súlade 
s mechanizmami stanovenými v článku 15 
ods. 4, 5, 7 a 8 s cieľom poskytovať 
poradenstvo dotknutému kritickému 
subjektu pri plnení jeho povinností podľa 
kapitoly III. Poradná misia podáva správy 
o svojich zisteniach Komisii, uvedenému 
členskému štátu a dotknutému kritickému 
subjektu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán čo najskôr po 
oznámení v súlade s odsekom 1 poskytne 
oznamujúcemu kritickému subjektu 
relevantné informácie týkajúce sa 
následných opatrení v nadväznosti na jeho 

4. Príslušný orgán čo najskôr po 
oznámení v súlade s odsekom 1 poskytne 
oznamujúcemu kritickému subjektu 
relevantné informácie týkajúce sa 
následných opatrení v nadväznosti na jeho 
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oznámenie vrátane informácií, ktoré by 
mohli podporiť účinnú reakciu kritického 
subjektu na incident.

oznámenie vrátane informácií, ktoré by 
mohli podporiť účinnú reakciu kritického 
subjektu na incident. Ak sa oznámenie 
týka priameho rizika pre ľudský život, 
príslušný orgán zabezpečí, aby sa 
relevantné služby verejnej bezpečnosti a 
ochrany verejnosti mobilizovali a v 
relevantných prípadoch posielali na 
miesto incidentu v minimálnej lehote.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Subjekt sa považuje za kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
ak bol identifikovaný ako kritický subjekt 
a poskytuje základné služby do viac ako 
tretiny členských štátov, resp. vo viac ako 
tretine členských štátov, a bol ako taký 
oznámený Komisii podľa článku 5 ods. 1 
a 6.

2. Subjekt sa považuje za kritický 
subjekt osobitného európskeho významu, 
ak bol identifikovaný ako kritický subjekt a 
poskytuje základné služby do viac ako 
dvoch členských štátov, resp. vo viac ako 
dvoch členských štátoch, a bol ako taký 
oznámený Komisii podľa článku 5 ods. 1 a 
6.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčiť výmenu najlepších 
postupov, pokiaľ ide o identifikáciu 
kritických subjektov členskými štátmi 
v súlade s článkom 5, a to aj pokiaľ ide 
o cezhraničné závislosti a riziká 
a incidenty;

c) uľahčiť výmenu najlepších 
postupov, pokiaľ ide o identifikáciu 
kritických subjektov členskými štátmi 
v súlade s článkom 5, a to aj pokiaľ ide 
o závislosti naprieč hranicami a 
odvetviami a riziká a incidenty;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) uskutočňovať výmenu informácií 
a najlepších postupov v oblasti výskumu 
a vývoja v súvislosti s odolnosťou 
kritických subjektov v súlade s touto 
smernicou;

h) uskutočňovať výmenu informácií 
a najlepších postupov v oblasti inovácií, 
výskumu a vývoja v súvislosti 
s odolnosťou kritických subjektov v súlade 
s touto smernicou;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty s cieľom posúdiť, či 
subjekty nimi identifikované ako kritické 
subjekty podľa článku 5 dodržiavajú 
povinnosti podľa tejto smernice, 
zabezpečia, aby príslušné orgány mali 
právomoci a prostriedky na:

1. Členské štáty s cieľom posúdiť, či 
subjekty nimi identifikované ako kritické 
subjekty podľa článku 5 dodržiavajú 
povinnosti podľa tejto smernice, 
zabezpečia, aby príslušné orgány mali 
právomoci, prostriedky, ako aj ľudské a 
finančné zdroje na:

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány mali právomoci 
a prostriedky, ktoré im umožnia 
požadovať, ak je to potrebné na plnenie ich 
úloh podľa tejto smernice, aby subjekty, 
ktoré identifikovali ako kritické subjekty 
podľa odseku 5, v primeranej lehote 
stanovenej týmito orgánmi poskytli:

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány mali právomoci, 
prostriedky, ako aj ľudské a finančné 
zdroje, ktoré im umožnia požadovať, ak je 
to potrebné na plnenie ich úloh podľa tejto 
smernice, aby subjekty, ktoré identifikovali 
ako kritické subjekty podľa odseku 5, 
v primeranej lehote stanovenej týmito 
orgánmi poskytli:

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne skúma fungovanie 
tejto smernice a podáva o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa posúdi najmä vplyv a pridaná hodnota 
tejto smernice na zabezpečenie odolnosti 
kritických subjektov a to, či by sa rozsah 
pôsobnosti smernice nemal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahoval aj na iné odvetvia alebo 
pododvetvia. Prvá správa sa predloží do 
[šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a posúdi sa v nej najmä to, 
či by sa rozsah pôsobnosti smernice nemal 
rozšíriť tak, aby zahŕňal odvetvie výroby, 
spracovania a distribúcie potravín.

Komisia pravidelne skúma fungovanie 
tejto smernice a podáva o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa posúdi najmä vplyv a pridaná hodnota 
tejto smernice na zabezpečenie odolnosti 
kritických subjektov a to, či by sa rozsah 
pôsobnosti smernice nemal rozšíriť tak, 
aby sa vzťahoval aj na iné odvetvia alebo 
pododvetvia. Prvá správa sa predloží do 
[štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice] a posúdi sa v nej najmä to, 
či by sa rozsah pôsobnosti smernice nemal 
rozšíriť tak, aby zahŕňal odvetvie výroby, 
spracovania a distribúcie potravín.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do … [6 rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
vykoná preskúmanie uplatňovania tejto 
smernice a odvetvových právnych aktov. 
Preskúmanie sa zameria na zistenie 
duplicity v príslušných právnych aktoch, 
regulačných požiadavkách alebo 
postupoch a na každé ich prekrývanie s 
cieľom zlepšiť súdržnosť medzi touto 
smernicou a príslušnými odvetvovými 
právnymi predpismi a právnu istotu. Na 
tento účel Komisia vypracuje správu, 
ktorú zašle Európskemu parlamentu 
a Rade, ku ktorej podľa potreby priloží 
legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto ustanovenia začnú uplatňovať po 
uplynutí [dvoch rokov a jedného dňa od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Tieto ustanovenia začnú uplatňovať po 
uplynutí [30 mesiacov a jedného dňa od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Príloha – tabuľka – bod 2 Doprava – písmeno e nové

Text predložený Komisiou

— Leteckí dopravcovia uvedení v článku 3 bode 4 nariadenia 
(ES) č. 300/200856 

— riadiace orgány letiska uvedené v článku 2 bode 2 smernice 
2009/12/ES57, letiská uvedené v článku 2 bode 1 uvedenej 
smernice vrátane hlavných letísk uvedených v oddiele 2 
prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1315/201358 a subjekty 
prevádzkujúce pomocné zariadenia nachádzajúce sa na 
letiskách

2. Doprava a) 
Letec
ká 
dopra
va

— Prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia letovej 
prevádzky (ATC) uvedení v článku 2 bode 1 nariadenia (ES) 
č. 549/200459

— Manažéri infraštruktúry uvedení v článku 3 bode 2 
smernice 2012/34/EÚ60

b) 
Želez
ničná 
dopra
va

— Železničné podniky uvedené v článku 3 bode 1 smernice 
2012/34/EÚ vrátane prevádzkovateľov servisných zariadení 
uvedených v článku 3 bode 12 smernice 2012/34/EÚ

c) 
Vodn
á 
dopra
va

— Spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú, námornú 
a pobrežnú osobnú a nákladnú vodnú dopravu uvedené pre 
námornú dopravu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 725/200461, 
bez jednotlivých plavidiel, ktoré tieto spoločnosti prevádzkujú

— Riadiace orgány prístavov uvedených v článku 3 bode 1 
smernice 2005/65/ES62 vrátane ich prístavných zariadení 
uvedených v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 725/2004 
a subjekty prevádzkujúce činnosti a zariadenia nachádzajúce 
sa v prístavoch

— Prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb 
uvedených v článku 3 písm. o) smernice Európskeho 
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parlamentu a Rady 2002/59/ES63

d) 
Cestn
á 
dopra
va

— Cestné orgány zodpovedné za kontrolu riadenia cestnej 
premávky uvedené v článku 2 bode 12 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96264

— Prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov 
uvedených v článku 4 bode 1 smernice 2010/40/EÚ65

Pozmeňujúci návrh 

— Leteckí dopravcovia uvedení v článku 3 bode 4 
nariadenia (ES) č. 300/200856 

— riadiace orgány letiska uvedené v článku 2 bode 2 
smernice 2009/12/ES57, letiská uvedené v článku 2 bode 1 
uvedenej smernice vrátane hlavných letísk uvedených 
v oddiele 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1315/201358 
a subjekty prevádzkujúce pomocné zariadenia 
nachádzajúce sa na letiskách

2. Doprava a) Letecká 
doprava

— Prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia letovej 
prevádzky (ATC) uvedení v článku 2 bode 1 nariadenia 
(ES) č. 549/200459

— Manažéri infraštruktúry uvedení v článku 3 bode 2 
smernice 2012/34/EÚ60

b) 
Železničn
á doprava — Železničné podniky uvedené v článku 3 bode 1 

smernice 2012/34/EÚ vrátane prevádzkovateľov 
servisných zariadení uvedených v článku 3 bode 12 
smernice 2012/34/EÚ

— Spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú, námornú 
a pobrežnú osobnú a nákladnú vodnú dopravu uvedené 
pre námornú dopravu v prílohe I k nariadeniu (ES) 
č. 725/200461, bez jednotlivých plavidiel, ktoré tieto 
spoločnosti prevádzkujú

— Riadiace orgány prístavov uvedených v článku 3 bode 
1 smernice 2005/65/ES62 vrátane ich prístavných 
zariadení uvedených v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) 
č. 725/2004 a subjekty prevádzkujúce činnosti 
a zariadenia nachádzajúce sa v prístavoch

c) Vodná 
doprava

— Prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb 
uvedených v článku 3 písm. o) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/59/ES63
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— Cestné orgány zodpovedné za kontrolu riadenia cestnej 
premávky uvedené v článku 2 bode 12 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96264

d) Cestná 
doprava

— Prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov 
uvedených v článku 4 bode 1 smernice 2010/40/EÚ65

e) 
Verejná 
doprava

— Orgány a poskytovatelia služieb v oblasti verejnej 
dopravy uvedení v článku 2 písm. b) a d) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 65a.

________________

65a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým 
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) 
č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).
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