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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Měnící se povaha hrozeb vyžaduje lepší ochranu a více investic do kapacit EU v oblasti 
odolnosti s cílem snížit zranitelnost, a to i v případě kritických infrastruktur, které jsou zásadní 
pro fungování našich společností a hospodářství.

Návrh směrnice o odolnosti kritických subjektů rozšiřuje oblast působnosti i hloubku směrnice 
o evropské kritické infrastruktuře z roku 2008. Zahrnuje deset odvětví, konkrétně energetiku, 
dopravu, bankovnictví, infrastrukturu finančních trhů, zdraví, pitnou vodu, odpadní vodu, 
digitální infrastrukturu, veřejnou správu a vesmírný program. Důležitá ustanovení zahrnují 
povinnost členských států mít strategii pro zajištění odolnosti kritických subjektů, provést 
vnitrostátní posouzení rizik a na tomto základě určit kritické subjekty. Od kritických subjektů 
by se vyžadovalo, aby prováděly vlastní posouzení rizik, přijaly vhodná technická a organizační 
opatření ke zvýšení své odolnosti a podávaly vnitrostátním orgánům hlášení o rušivých 
událostech. Kritické subjekty, které poskytují služby do nejméně jedné třetiny členských států 
nebo v nejméně jedné třetině členských států, by navíc podléhaly zvláštnímu dozoru, včetně 
poradenských misí organizovaných Komisí. 

Zpravodaj tento návrh vítá, neboť doprava je klíčovým odvětvím ve směrnici o evropské 
kritické infrastruktuře. Je to také páteř našich ekonomik a poslední rok, který byl poznamenán 
šířením čínského koronaviru, je toho jednoznačným důkazem. Rychlá opatření na podporu 
odolnosti kritické infrastruktury a dodavatelských řetězců byla zásadní pro zmírnění 
negativních dopadů pandemie na naše společnosti. Návrh směrnice o odolnosti kritických 
subjektů nám dává příležitost komplexně posoudit stav kritické infrastruktury a nouzových 
postupů ve všech klíčových odvětvích. Vzhledem k rostoucí vzájemné přeshraniční 
a meziodvětvové závislosti i k zavádění inteligentních technologií a rychlé digitalizaci bude mít 
tento proces hodnocení zásadní význam. Zároveň by se však mohly vynořit nové hrozby, 
a proto je nutné vypracovat důkladnou směrnici o odolnosti kritických subjektů, která obstojí i 
v budoucnu. Ačkoli je zpravodaj přesvědčen o důležitosti zásady subsidiarity a rozhodovacího 
procesu blízkého potřebám evropských občanů, stejně důležité je však zajistit vzájemnou 
důvěru v projekty, procesy a infrastrukturu společného zájmu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Rady 2008/114/ES17 
stanoví postup pro určování evropských 
kritických infrastruktur v odvětví 
energetiky a dopravy, jejichž narušení nebo 

(1) Směrnice Rady 2008/114/ES17 
stanoví postup pro určování evropských 
kritických infrastruktur v odvětví 
energetiky a dopravy, jejichž narušení nebo 
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zničení by mělo závažný přeshraniční 
dopad na nejméně dva členské státy. 
Uvedená směrnice se zaměřila výlučně na 
ochranu těchto infrastruktur. Z hodnocení 
směrnice 2008/114/ES provedeného v roce 
201918 však vyplynulo, že vzhledem ke 
stále více propojené a přeshraniční povaze 
činností využívajících kritickou 
infrastrukturu nejsou ochranná opatření 
týkající se jednotlivého majetku sama o 
sobě dostatečná k tomu, aby zabránila 
vzniku veškerých narušení. Proto je nutné 
změnit přístup směrem k zajištění 
odolnosti kritických subjektů, tj. k zajištění 
jejich schopnosti zmírnit a absorbovat 
incidenty, které mohou narušit provoz 
kritických subjektů, těmto incidentům se 
přizpůsobit a zotavit se z nich.

zničení by mělo závažný přeshraniční 
dopad na nejméně dva členské státy. 
Uvedená směrnice se zaměřila výlučně na 
ochranu těchto infrastruktur. Z hodnocení 
směrnice 2008/114/ES provedeného v roce 
201918 však vyplynulo, že vzhledem ke 
stále více propojené a přeshraniční povaze 
činností využívajících kritickou 
infrastrukturu, např. železniční dopravy,  
řízení letového provozu nebo přístavů a 
terminálů, nejsou opatření k ochraně 
jednotlivého majetku sama o sobě 
dostatečná k tomu, aby zabránila vzniku 
veškerých narušení. Proto je nutné změnit 
přístup tak, aby se zajistila odolnost 
kritických subjektů, tj. jejich schopnost 
zmírnit a absorbovat incidenty, které 
mohou narušit provoz kritických subjektů a 
fungování vnitřního trhu, těmto 
incidentům se přizpůsobit a zotavit se z 
nich.

__________________ __________________
17 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. 
prosince 2008 o určování a označování 
evropských kritických infrastruktur a o 
posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu 
(Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s.75).

17 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. 
prosince 2008 o určování a označování 
evropských kritických infrastruktur a o 
posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu 
(Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s.75).

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Navzdory stávajícím opatřením na 
úrovni Unie19 a na vnitrostátní úrovni 
zaměřeným na podporu ochrany kritických 
infrastruktur v Unii nejsou subjekty 
provozující tyto infrastruktury dostatečně 
vybavené k řešení stávajících a 
předpokládaných budoucích rizik pro jejich 
provoz, které mohou vést k narušení 
poskytování služeb, které jsou zásadní pro 
výkon nejdůležitějších společenských 

(2) Navzdory stávajícím opatřením na 
úrovni Unie19 a na vnitrostátní úrovni 
zaměřeným na podporu ochrany kritických 
infrastruktur v Unii nejsou subjekty 
provozující tyto infrastruktury dostatečně 
vybavené k řešení stávajících a 
předpokládaných budoucích rizik pro jejich 
provoz, které mohou vést k narušení 
poskytování služeb, které jsou zásadní pro 
výkon nejdůležitějších společenských 
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funkcí nebo hospodářských činností. Je to 
způsobeno dynamickým vývojem v oblasti 
hrozeb s vyvíjející se teroristickou hrozbou 
a narůstající vzájemnou závislostí mezi 
infrastrukturami a odvětvími, jakož i 
zvýšeným fyzickým rizikem, pokud jde o 
přírodní katastrofy a změny klimatu, což 
zvyšuje frekvenci a rozsah extrémních 
povětrnostních jevů a přináší dlouhodobé 
změny průměrného klimatu, které mohou 
snížit kapacitu pronikání trestné činnosti a 
účinnost určitých typů infrastruktury, 
pokud nebudou zavedena opatření pro 
posílení odolnosti nebo přizpůsobení se 
změně klimatu. Příslušná odvětví a typy 
subjektů nejsou navíc shodně uznávány 
jako kritické ve všech členských státech.

funkcí nebo hospodářských činností a pro 
volný pohyb a bezpečnost občanů. Je to 
způsobeno dynamickým vývojem forem 
hrozeb s vyvíjejícími se hrozbami 
způsobenými člověkem, jako je 
terorismus, pronikání trestné činnosti, 
zahraniční vměšování a kybernetické 
útoky, a narůstající vzájemnou závislostí 
mezi infrastrukturami a odvětvími, jakož i 
zvýšeným fyzickým rizikem v důsledku 
přírodních katastrof a změny klimatu, 
která zvyšuje frekvenci a rozsah 
extrémních povětrnostních jevů a přináší 
dlouhodobé změny průměrného klimatu, 
které mohou snížit kapacitu, účinnost a 
životnost určitých typů infrastruktury, 
pokud nebudou zavedena opatření pro 
posílení odolnosti nebo přizpůsobení se 
změně klimatu. Příslušná odvětví a typy 
subjektů nejsou navíc shodně uznávány 
jako kritické ve všech členských státech, 
což vyžaduje větší koordinaci a 
integrovanější přístup při ochraně 
důležitých přeshraničních a 
horizontálních kritických infrastruktur, 
jako jsou dopravní a energetické 
infrastruktury. 

__________________ __________________
19 Evropský program na ochranu kritické 
infrastruktury (Evropský program OKI).

19 Evropský program na ochranu kritické 
infrastruktury (Evropský program OKI).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Rostoucí problém pronikání 
trestné činnosti do kritické dopravní 
infrastruktury, zejména do logistických 
uzlů, jako jsou přístavy a letiště, oslabuje 
činnost kritických subjektů v tomto 
odvětví, a tím i účinné poskytování 
základních služeb v celé Unii. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Hrozby pro kritickou 
infrastrukturu a hospodářskou bezpečnost 
Unie, jež jsou spojené s vměšováním 
zahraničních státních i nestátních 
subjektů, stále rostou a vyplývají ze 
sílícího vlivu nebo kontroly 
mimoevropských subjektů nad kritickou 
dopravní infrastrukturou, jako jsou 
železniční propojení, přístavy nebo letiště, 
v důsledku jejich akvizice nebo 
významných investic do strategických 
společností a přenosu strategických 
znalostí. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Odvětví dopravy zahrnuje kritické 
subjekty v dílčích odvětvích silniční, 
železniční, letecké, vnitrozemské vodní a 
námořní dopravy, včetně přístavů a 
terminálů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Některé kritické infrastruktury 
mají celoevropský rozměr, například 
Evropská organizace pro bezpečnost 
letového provozu (Eurocontrol) a 
evropský globální družicový navigační 



AD\1236440CS.docx 7/31 PE692.636v02-00

CS

systém Galileo.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tato narůstající vzájemná závislost 
je výsledkem stále častější přeshraniční a 
vzájemně závislé sítě poskytování služeb 
využívající klíčové infrastruktury v celé 
Unii v odvětvích energetiky, dopravy, 
bankovnictví, infrastruktury finančních 
trhů, digitální infrastruktury, pitné a 
odpadní vody, zdraví, určitých aspektů 
veřejné správy, jakož i v oblasti 
vesmírného programu, pokud jde o 
poskytování určitých služeb závislých na 
pozemních infrastrukturách, které jsou 
vlastněny, spravovány a provozovány buď 
členskými státy, nebo soukromými 
subjekty, a tudíž se nevztahují na 
infrastruktury vlastněné, spravované nebo 
provozované Unií nebo jejím jménem v 
rámci jejích vesmírných programů. Tyto 
vzájemné závislosti znamenají, že jakékoli 
narušení, dokonce i když se původně 
omezilo na jeden subjekt nebo jedno 
odvětví, může mít v širším měřítku 
kaskádové účinky, což může mít za 
následek dalekosáhlé a dlouhodobé 
nepříznivé dopady na poskytování služeb 
na vnitřním trhu. Pandemie COVID-19 
ukázala zranitelnost našich stále více 
vzájemně závislých společností vůči 
rizikům s nízkou pravděpodobností.

(3) Tato narůstající vzájemná závislost 
je výsledkem stále častější přeshraniční a 
vzájemně závislé sítě poskytování služeb 
využívající klíčové infrastruktury v celé 
Unii v odvětvích energetiky, dopravy, 
bankovnictví, infrastruktury finančních 
trhů, digitální infrastruktury, pitné a 
odpadní vody, zdraví, určitých aspektů 
veřejné správy, jakož i v oblasti 
vesmírného programu, pokud jde o 
poskytování určitých služeb závislých na 
pozemních infrastrukturách, které jsou 
vlastněny, spravovány a provozovány buď 
členskými státy, nebo soukromými 
subjekty, a tudíž se nevztahují na 
infrastruktury vlastněné, spravované nebo 
provozované Unií nebo jejím jménem v 
rámci jejích vesmírných programů. Tyto 
vzájemné závislosti znamenají, že jakékoli 
narušení, dokonce i když se původně 
omezilo na jeden subjekt nebo jedno 
odvětví, může mít v širším měřítku 
kaskádové účinky, což může mít za 
následek dalekosáhlé a dlouhodobé 
nepříznivé dopady na poskytování služeb 
na vnitřním trhu. Pandemie COVID-19 
ukázala zranitelnost našich stále více 
vzájemně závislých společností, zejména 
odvětví dopravy a cestovního ruchu, vůči 
rizikům s nízkou pravděpodobností, 
prokázala význam strategických odvětví, 
jako je doprava, zavedením tzv. zelených 
pruhů zajišťujících bezpečné 
dodavatelské řetězce pro zdravotnické a 
záchranné služby a pro dodávky 
základních potravin a zdravotnických a 
farmaceutických výrobků a zdůraznila, že 
v celé Unii je třeba zajistit odolnou 
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kritickou dopravní infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytování základních služeb se stále více 
vztahují odlišné požadavky stanovené 
právními předpisy členských států. 
Skutečnost, že některé členské státy mají 
na tyto subjekty méně přísné bezpečnostní 
požadavky, nejen že může mít nepříznivý 
dopad na zachování nejdůležitějších 
společenských funkcí nebo hospodářských 
činností v celé Unii, ale také vede k 
překážkám řádného fungování vnitřního 
trhu. Podobné typy subjektů jsou v 
některých členských státech považovány za 
kritické, v jiných nikoli, a na ty, které jsou 
označeny jako kritické, se v různých 
členských státech vztahují odlišné 
požadavky. To má za následek další a 
zbytečnou administrativní zátěž pro 
společnosti působící přeshraničně, zejména 
pro společnosti působící v členských 
státech s přísnějšími požadavky.

(4) Na subjekty zapojené do 
poskytování základních služeb se stále více 
vztahují odlišné požadavky stanovené 
právními předpisy členských států. 
Skutečnost, že některé členské státy mají 
na tyto subjekty méně přísné bezpečnostní 
požadavky, nejen že může mít nepříznivý 
dopad na zachování nejdůležitějších 
společenských funkcí nebo hospodářských 
činností v celé Unii, ale také vede k 
vytváření překážek pro řádné fungování 
vnitřního trhu a v některých případech 
může dokonce představovat hrozbu pro 
občany Unie. Na odolné kritické subjekty, 
které jsou základními stavebními kameny 
řádně fungujícího vnitřního trhu, se 
mohou spolehnout investoři a společnosti 
a svěřit jim svou důvěru. Podobné typy 
subjektů jsou v některých členských 
státech považovány za kritické, v jiných 
nikoli, a na ty, které jsou označeny jako 
kritické, se v různých členských státech 
vztahují odlišné požadavky. To má za 
následek další a zbytečnou administrativní 
zátěž pro společnosti působící 
přeshraničně, zejména pro společnosti 
působící v členských státech s přísnějšími 
požadavky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je proto nezbytné stanovit (5) Je proto nezbytné stanovit 
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minimální harmonizovaná pravidla, která 
zajistí poskytování základních služeb na 
vnitřním trhu a posílí odolnost kritických 
subjektů.

harmonizovaný minimální soubor 
pravidel, který zajistí poskytování 
základních služeb na vnitřním trhu a posílí 
odolnost kritických subjektů, což by 
zabránilo rozdílům mezi členskými státy. 
Takový přístup by usnadnil zavedení 
společných specifikací a metodik pro 
budoucí posuzování rizik, která by 
zahrnovala minimální společné ukazatele 
pro každé odvětví a pro veřejné i 
soukromé subjekty. Budoucí rámec by měl 
v této souvislosti rovněž zohlednit inovace 
a nové inteligentní technologie, jako je 
digitalizace, automatizace, správa dat, 
kooperativní inteligentní dopravní 
systémy, propojená a automatizovaná 
mobilita a umělá inteligence, zejména v 
odvětvích, jako je doprava, které v 
současné době procházejí komplexní 
transformací. V kontextu transevropské 
sítě (TEN-T) bude odolnější 
infrastruktura vyžadovat zdokonalené 
systémy řízení, které budou zahrnovat 
integrovanou vizi schopnou identifikovat 
hrozby ve fázi návrhu a provozu 
(prevence, monitorování, údržba) a 
současně minimalizovat dopady během 
mimořádných událostí a zajišťovat rychlé 
sociální a hospodářské oživení. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována také 
přeshraničním spojením.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení tohoto cíle by členské 
státy měly určit kritické subjekty, které by 
měly podléhat zvláštním požadavkům a 
dozoru, ale také získat zvláštní podporu a 
vedení zaměřené na dosažení vysoké 
úrovně odolnosti vůči všem příslušným 
rizikům.

(6) K dosažení tohoto cíle by členské 
státy měly určit kritické subjekty, včetně 
MSP, které by měly podléhat zvláštním 
požadavkům a dozoru, ale také získat 
zvláštní podporu, ochranu a vedení a 
informace za účelem dosažení vysoké 
úrovně odolnosti vůči všem příslušným 
rizikům.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Rychlý technický rozvoj a 
digitalizace odvětví dopravy v důsledku 
stále širšího využívání inteligentních 
systémů mobility, jako jsou spolupracující 
inteligentní dopravní systémy, propojená a 
automatizovaná mobilita a mobilita jako 
služba, zdůrazňují propojenost fyzického a 
digitálního světa v tomto odvětví a 
vyžadují účinný přístup, který v Evropě 
umožní vytvořit odolnou digitální 
dopravní infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem zajistit komplexní přístup k 
posílení odolnosti kritických subjektů by 
každý členský stát měl mít strategii 
stanovující cíle a politická opatření, která 
mají být provedena. Za tímto účelem by 
členské státy měly zajistit, aby jejich 
strategie v oblasti kybernetické 
bezpečnosti poskytovaly politický rámec 
pro lepší koordinaci mezi příslušným 
orgánem podle této směrnice a směrnice o 
bezpečnosti sítí a informací 2 v souvislosti 
se sdílením informací o incidentech a 
kybernetických hrozbách a při výkonu 
úkolů dohledu.

(10) S cílem zajistit komplexní přístup k 
posílení odolnosti kritických subjektů by 
každý členský stát měl mít strategii 
stanovující cíle a politická opatření, která 
mají být provedena. Za tímto účelem a s 
přihlédnutím k hybridní povaze mnoha 
hrozeb by členské státy měly zajistit, aby 
jejich strategie poskytovaly politický 
rámec pro lepší koordinaci mezi 
příslušným orgánem podle této směrnice a 
směrnice o bezpečnosti sítí a informací 2 v 
souvislosti se sdílením informací o 
incidentech a kybernetických a 
nekybernetických hrozbách a při výkonu 
úkolů dohledu.

Pozměňovací návrh 13
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření členských států zaměřená 
na určení a pomoc při zajišťování odolnosti 
kritických subjektů by se měla řídit 
přístupem založeným na analýze rizik, 
který je zaměřen na úsilí subjektů, která 
jsou pro výkon nejdůležitějších 
společenských funkcí nebo hospodářských 
činností nejpodstatnější. V zájmu zajištění 
takového cíleného přístupu by měl každý 
členský stát v harmonizovaném rámci 
provést posouzení všech příslušných 
přírodních rizik a rizik způsobených 
člověkem, která mohou poskytování 
základních služeb ovlivnit, včetně havárií, 
přírodních katastrof, mimořádných událostí 
v oblasti veřejného zdraví, jako je 
pandemie, a nepřátelských hrozeb, včetně 
teroristických trestných činů. Při provádění 
těchto posouzení rizik by členské státy 
měly vzít v úvahu další obecné nebo 
odvětvové posouzení rizik provedené podle 
jiných právních aktů Unie a měly by 
zohlednit závislosti mezi odvětvími, mimo 
jiné i z jiných členských států a třetích 
zemí. Výsledky posouzení rizik by měly 
být použity v rámci postupu určování 
kritických subjektů a jako pomoc těmto 
subjektům při plnění požadavků této 
směrnice na posílení odolnosti.

(11) Opatření členských států zaměřená 
na určení a pomoc při zajišťování odolnosti 
kritických subjektů by se měla řídit 
přístupem založeným na analýze rizik, 
který úsilí zaměřuje na nejpodstatnější 
subjekty pro výkon nejdůležitějších 
společenských funkcí nebo hospodářských 
činností, například na multimodální 
dopravní uzly, jako jsou přístavy, 
železniční infrastruktura nebo řízení 
letového provozu. V zájmu zajištění 
takového cíleného přístupu by měl každý 
členský stát v harmonizovaném rámci 
provést posouzení všech příslušných 
přírodních rizik a rizik způsobených 
člověkem, která mohou poskytování 
základních služeb ovlivnit, včetně havárií, 
přírodních katastrof, změny klimatu,  
mimořádných událostí v oblasti veřejného 
zdraví, jako je pandemie, pronikání trestné 
činnosti a nepřátelských hrozeb, včetně 
zahraničního vměšování a teroristických 
trestných činů. Tato posouzení rizik by 
měla vycházet z nejnovějších vědeckých 
poznatků o vývoji hrozeb, jako je změna 
klimatu, a měla by být na jejich základě 
pravidelně aktualizována, aby byla 
zajištěna včasná adaptace na měnící se 
hrozby. Při provádění těchto posouzení 
rizik by členské státy měly vzít v úvahu 
další obecné nebo odvětvové posouzení 
rizik provedené podle jiných právních aktů 
Unie a měly by zohlednit závislosti mezi 
odvětvími, mimo jiné i z jiných členských 
států a třetích zemí. Výsledky posouzení 
rizik by měly být použity v rámci postupu 
určování kritických subjektů a jako pomoc 
těmto subjektům při plnění požadavků této 
směrnice na posílení odolnosti.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Má-li být plně zajištěn adekvátní 
přístup ke snížení zranitelnosti a zvýšení 
odolnosti členských států, pokud jde o 
hrozby pro kritické subjekty, je důležité 
zachovat odolnost místních a regionálních 
komunit vůči případným důsledkům 
závažného narušení funkce kritických 
subjektů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) V souladu s platnými právními 
předpisy Unie a členských států, včetně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/4521a, kterým se stanoví rámec 
pro prověřování přímých zahraničních 
investic směřujících do Unie, musí být 
uznána potenciální hrozba, kterou 
představuje zahraniční vlastnictví 
kritických infrastruktur v Unii, neboť na 
řádném fungování kritické infrastruktury 
závisí služby, hospodářství, volný pohyb a 
bezpečnost občanů Unie. Členské státy a 
Komise by měly být v případě finančních 
investic třetích zemí do fungování 
kritických subjektů v Unii ostražité 
vzhledem k důsledkům, které by takové 
investice mohly mít pro schopnost 
zabránit významným narušením.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/452 ze dne 
19. března 2019, kterým se stanoví rámec 
pro prověřování přímých zahraničních 
investic směřujících do Unie (Úř. věst. 
L 79I, 21.3.2019, s. 1).



AD\1236440CS.docx 13/31 PE692.636v02-00

CS

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly podporovat 
kritické subjekty při posilování jejich 
odolnosti v souladu s jejich povinnostmi 
podle této směrnice, aniž je dotčena jejich 
vlastní právní odpovědnost za zajištění 
tohoto dodržování. Členské státy by mohly 
zejména vypracovat poradenské materiály 
a metodiky, podporovat organizaci cvičení 
sloužícího k otestování jejich odolnosti a 
zaměstnancům kritických subjektů 
poskytovat školení. Vzhledem k vzájemné 
provázanosti mezi subjekty a odvětvími by 
navíc členské státy měly zavést nástroje 
pro sdílení informací na podporu 
dobrovolného sdílení informací mezi 
kritickými subjekty, aniž je dotčeno 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
stanovených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie.

(19) Členské státy by měly podporovat 
kritické subjekty při posilování jejich 
odolnosti v souladu s jejich povinnostmi 
podle této směrnice, aniž je dotčena jejich 
vlastní právní odpovědnost za zajištění 
tohoto dodržování. Členské státy by mohly 
zejména vypracovat poradenské materiály 
a metodiky, zvyšovat informovanost, 
podporovat organizaci cvičení sloužícího k 
otestování jejich odolnosti a zaměstnancům 
kritických subjektů poskytovat školení. 
Vzhledem k vzájemné provázanosti mezi 
subjekty a odvětvími by navíc členské státy 
měly zavést nástroje pro sdílení informací 
na podporu dobrovolného sdílení informací 
mezi kritickými subjekty, aniž je dotčeno 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
stanovených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie. Uvedená školení a nástroje 
by měly usnadnit uplatňování této 
směrnice, zejména pokud jde o rychle se 
vyvíjející rizika, např. rizika související 
s kybernetickou bezpečností a změnou 
klimatu. Tato školení a nástroje by měly 
být v případě potřeby rozšířeny i na další 
zúčastněné strany. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a)  Členské státy by měly při 
uplatňování této směrnice přijmout 
veškerá nezbytná opatření k tomu, aby 
zabránily nadměrné administrativní 
zátěži, zejména MSP, a zdvojování 
činností nebo zbytečným povinnostem. 
Členské státy by měly na požádání 
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poskytovat pomoc MSP a 
zprostředkovávat jim odpovídající podporu 
tím, že přijmou technická a organizační 
opatření požadovaná touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Kritické subjekty by měly za 
účelem zajištění své odolnosti mít 
komplexní povědomí o všech příslušných 
rizicích, jimž jsou vystavovány, a tato 
rizika analyzovat. Za tímto účelem by měly 
provádět posouzení rizik, kdykoli je to 
nutné s ohledem na jejich konkrétní situaci 
a vývoj těchto rizik, avšak v každopádně 
každé čtyři roky. Posouzení rizik 
kritickými subjekty by mělo vycházet z 
posouzení rizik provedeného členskými 
státy.

(20) Kritické subjekty by měly za 
účelem zajištění své odolnosti mít 
komplexní povědomí o všech příslušných 
rizicích, jimž jsou vystavovány, tato rizika 
analyzovat a zavést opatření k jejich 
snižování. Za tímto účelem by měly 
provádět posouzení rizik, kdykoli je to 
nutné s ohledem na jejich konkrétní situaci 
a vývoj těchto rizik, avšak v každopádně 
každé čtyři roky. Posouzení rizik 
kritickými subjekty by mělo vycházet z 
posouzení rizik provedeného členskými 
státy. Mělo by rovněž vycházet ze 
společných specifikací a metodik pro 
každé odvětví a zahrnovat minimální 
ukazatele, aby se zabránilo rozdílům mezi 
členskými státy. Součástí posouzení rizik 
by měly být i pohotovostní protokoly. 
Přetrvávají-li rozdílné výklady, je 
naléhavě nutné pro odvětví kritické 
infrastruktury i pro bezpečná parkoviště a 
odpočívadla důsledněji harmonizovat 
normy pro bezpečnost a ochranu a 
požadavky na certifikaci. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 300/200828, nařízení 

(23) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 300/200828, nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
725/200429 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/65/ES30 stanoví 
požadavky použitelné na subjekty v 
odvětví letectví a námořní dopravy za 
účelem předcházení incidentům 
způsobených protiprávními činy a 
odolávání a zmírňování následků těchto 
incidentů. Opatření požadovaná v této 
směrnici jsou sice širší, pokud jde o řešená 
rizika a typy opatření, která mají být 
přijata, ale kritické subjekty v těchto 
odvětvích by měly ve svém plánu odolnosti 
nebo v rovnocenných dokumentech 
zohlednit opatření přijatá na základě těchto 
jiných právních aktů Unie. Při provádění 
opatření na posílení odolnosti podle této 
směrnice mohou navíc kritické subjekty 
přihlédnout k nezávazným pokynům a 
dokumentům o osvědčených postupech 
vypracovaným v rámci odvětvových 
pracovních postupů, jako je platforma EU 
pro bezpečnost cestujících v železniční 
dopravě31.

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
725/200429 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/65/ES30 stanoví 
požadavky použitelné na subjekty v 
odvětví letectví a námořní dopravy za 
účelem předcházení incidentům 
způsobených protiprávními činy a 
odolávání a zmírňování následků těchto 
incidentů. Opatření požadovaná v této 
směrnici jsou sice širší, pokud jde o řešená 
rizika a typy opatření, která mají být 
přijata, ale kritické subjekty v těchto 
odvětvích by měly ve svém plánu odolnosti 
nebo v rovnocenných dokumentech 
zohlednit opatření přijatá na základě těchto 
jiných právních aktů Unie. Kritické 
subjekty by měly navíc zohlednit směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/96/ES30a, která zavádí posouzení 
silniční sítě jako celku za účelem 
zmapování nebezpečí nehod a cílené 
kontroly bezpečnosti silničního provozu, 
která umožní identifikovat nebezpečné 
podmínky, závady a problémy, jež zvyšují 
riziko nehod a zranění, a to na základě 
prohlídky stávající silnice nebo úseku 
silnice provedené na místě. Zajištění 
ochrany a odolnosti kritických subjektů je 
nanejvýš důležité pro železniční dopravu a 
kritické subjekty jsou při provádění 
opatření na posílení odolnosti podle této 
směrnice vybízeny, aby konzultovaly 
nezávazné pokyny a dokumenty s 
osvědčenými postupy vypracované v rámci 
odvětvových pracovních postupů, jako je 
platforma EU pro bezpečnost cestujících v 
železniční dopravě31.

__________________ __________________
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o 
společných pravidlech v oblasti ochrany 
civilního letectví před protiprávními činy a 
o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. 
věst. L 97/72, 9.4.2008, s. 72).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o 
společných pravidlech v oblasti ochrany 
civilního letectví před protiprávními činy a 
o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. 
věst. L 97/72, 9.4.2008, s. 72).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o 
zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních 

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o 
zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních 
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zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6.). zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6.).
30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o 
zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 
310, 25.11.2005, s. 28).

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o 
zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 
310, 25.11.2005, s. 28).
30a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o řízení bezpečnosti silniční 
infrastruktury (Úř. věst. L 319, 
29.11.2008, s. 59).

31 Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 
2018 o zřízení platformy EU pro 
bezpečnost cestujících v železniční 
dopravě C/2018/4014.

31 Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 
2018 o zřízení platformy EU pro 
bezpečnost cestujících v železniční 
dopravě C/2018/4014.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Riziko, že zaměstnanci kritických 
subjektů zneužijí například svá přístupová 
práva v rámci organizace subjektu k 
poškození a způsobení škody, vzbuzuje 
stále větší obavy. Toto riziko umocňuje 
rostoucí fenomén radikalizace vedoucí k 
násilnému extremismu a terorismu. Je 
proto nezbytné umožnit kritickým 
subjektům požadovat ověření spolehlivosti 
u osob spadajících do konkrétních kategorií 
jejich zaměstnanců a zajistit, aby tyto 
žádosti byly rychle posouzeny příslušnými 
orgány v souladu s platnými pravidly 
unijního a vnitrostátního práva, včetně 
práva na ochranu osobních údajů.

(24) Riziko, že zaměstnanci kritických 
subjektů zneužijí například svá přístupová 
práva v rámci organizace subjektu k 
poškození a způsobení škody, vzbuzuje 
stále větší obavy. To je případ zejména 
kritických subjektů v odvětví dopravy, 
jako jsou logistické uzly, například 
přístavy a letiště, kde existuje závažný 
problém pronikání trestné činnosti, který 
stále narůstá. Toto riziko umocňuje 
rostoucí fenomén radikalizace vedoucí k 
násilnému extremismu a terorismu. Je 
proto nezbytné umožnit kritickým 
subjektům požadovat ověření spolehlivosti 
u osob spadajících do konkrétních kategorií 
jejich zaměstnanců a zajistit, aby tyto 
žádosti byly rychle posouzeny příslušnými 
orgány v souladu s platnými pravidly 
unijního a vnitrostátního práva, včetně 
práva na ochranu osobních údajů.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Kritické subjekty by měly co 
nejdříve za daných okolností hlásit 
příslušným orgánům členských států 
incidenty, které významně narušují nebo 
mohou významně narušit jejich provoz. 
Hlášení by mělo příslušným orgánům 
umožnit rychle a adekvátně reagovat na 
incidenty a mít komplexní přehled o 
celkových rizicích, kterým kritické 
subjekty čelí. Za tímto účelem by měl být 
stanoven postup pro hlášení určitých 
incidentů a měly by být stanoveny 
parametry pro určení, kdy je skutečné nebo 
potenciální narušení významné, a incidenty 
by proto měly být hlášeny. Vzhledem k 
možným přeshraničním dopadům těchto 
narušení by měl být stanoven postup, v 
rámci kterého by členské státy informovaly 
ostatní dotčené členské státy 
prostřednictvím jednotných kontaktních 
míst.

(25) Kritické subjekty by měly co 
nejdříve za daných okolností hlásit 
příslušným orgánům členských států, a 
dobrovolně dalším subjektům, incidenty, 
které významně narušují nebo mohou 
významně narušit jejich provoz. Hlášení by 
mělo příslušným orgánům umožnit rychle a 
adekvátně reagovat na incidenty a mít 
komplexní přehled o celkových rizicích, 
kterým kritické subjekty čelí. Za tímto 
účelem by měl být stanoven postup pro 
hlášení určitých incidentů a měly by být 
stanoveny parametry pro určení, kdy je 
skutečné nebo potenciální narušení 
významné, a incidenty by proto měly být 
hlášeny. Vzhledem k možným 
přeshraničním dopadům těchto narušení by 
měl být stanoven postup, v rámci kterého 
by členské státy informovaly ostatní 
dotčené členské státy prostřednictvím 
jednotných kontaktních míst.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Tato směrnice stanoví opatření s 
cílem dosáhnout vysoké úrovně odolnosti 
kritických subjektů v zájmu zajištění 
poskytování základních služeb v Unii a 
zlepšení fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí



PE692.636v02-00 18/31 AD\1236440CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice: 1. Za tímto účelem tato směrnice:

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strategické cíle a priority za účelem 
posílení celkové odolnosti kritických 
subjektů s přihlédnutím k přeshraniční 
vzájemné přeshraniční a meziodvětvové 
závislosti;

a) strategické cíle a priority za účelem 
posílení celkové odolnosti kritických 
subjektů s přihlédnutím k přeshraniční 
vzájemné přeshraniční a meziodvětvové 
závislosti a potřebu výměny informací 
mezi subjekty;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis opatření nezbytných k 
posílení celkové odolnosti kritických 
subjektů, včetně vnitrostátního posouzení 
rizik, určení kritických subjektů a subjektů 
rovnocenných kritickým subjektům, a 
opatření na podporu kritických subjektů 
přijatá v souladu s touto kapitolou;

c) popis opatření nezbytných k 
posílení celkové odolnosti kritických 
subjektů, včetně vnitrostátního posouzení 
rizik, určení kritických subjektů a subjektů 
rovnocenných kritickým subjektům, 
požadavků na údržbu kritických subjektů, 
a opatření na podporu kritických subjektů 
přijatá v souladu s touto kapitolou;

Odůvodnění

Správná údržba kritických subjektů je zásadní, pokud jde o péči o tyto subjekty, a tedy o 
odolnost vůči rizikům. To je obzvláště důležité v dopravě u takových druhů dopravy, u nichž 
jsou vysoké nároky na údržbu, jako je železnice.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) případně strategie nebo jiné 
iniciativy určené ke zvýšení odolnosti 
místních a regionálních komunit s 
ohledem na možné důsledky závažného 
narušení nebo závažných narušení 
kritických subjektů;

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) plán, který podrobně stanoví 
nezbytná opatření, která mají kritické 
subjekty přijmout, aby mohly zvýšit svou 
odolnost vůči dopadům změny klimatu 
tím, že dosáhnou klimatické neutrality do 
roku 2050, a splnit vnitrostátní a unijní 
cíle v oblasti přizpůsobení se klimatu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány určené podle článku 8 
vypracují seznam základních služeb v 
odvětvích uvedených v příloze. Do [tří let 
po vstupu této směrnice v platnost], v 
případě potřeby a nejméně každé čtyři roky 
provedou posouzení všech příslušných 
rizik, která mohou mít dopad na 
poskytování těchto základních služeb, s 
cílem určit kritické subjekty v souladu s 
článkem 5 odst. 1 a pomoci těmto 
kritickým subjektům při přijímání opatření 
podle článku 11.

Příslušné orgány určené podle článku 8 
vypracují seznam základních služeb v 
odvětvích uvedených v příloze. Do [tří let 
po vstupu této směrnice v platnost], v 
případě potřeby a nejméně každé čtyři roky 
provedou posouzení všech příslušných 
rizik, která mohou mít dopad na 
poskytování těchto základních služeb za 
použití harmonizovaných specifikací nebo 
metodik s podrobnými ukazateli v 
závislosti na specifikách každého odvětví, 
s cílem určit kritické subjekty v souladu s 
článkem 5 odst. 1 a pomoci těmto 
kritickým subjektům při přijímání opatření 
podle článku 11 k zajištění minimální 
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úrovně služeb a odolnosti kritické 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení rizik zohlední všechna příslušná 
přírodní a člověkem způsobená rizika, 
včetně havárií, přírodních katastrof, 
mimořádných událostí v oblasti veřejného 
zdraví, nepřátelských hrozeb, včetně 
teroristických trestných činů podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/54134.

Posouzení rizik zohlední všechna příslušná 
přírodní a člověkem způsobená rizika, 
včetně havárií, přírodních katastrof, 
mimořádných událostí v oblasti veřejného 
zdraví, pronikání trestné činnosti, 
nepřátelských hrozeb, včetně 
kybernetických útoků, zahraničního 
vměšování a teroristických trestných činů 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/54134.

__________________ __________________
34 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6).

34 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6).

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může ve spolupráci s 
členskými státy vytvořit dobrovolný 
společný vzor hlášení pro účely dodržování 
odstavce 4.

5. Komise ve spolupráci s členskými 
státy vytvoří společný vzor hlášení pro 
účely dodržování odstavce 4.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely kapitoly IV členské státy 
zajistí, aby kritické subjekty po oznámení 
uvedeném v odstavci 3 poskytly svým 
příslušným orgánům určeným podle článku 
8 této směrnice informace o tom, zda 
poskytují základní služby do více než 
jedné třetiny členských států nebo tyto 
služby poskytují ve více než jedné třetině 
členských států. Je-li tomu tak, informuje 
dotčený členský stát bez zbytečného 
odkladu Komisi o totožnosti těchto 
kritických subjektů.

6. Pro účely kapitoly IV členské státy 
zajistí, aby kritické subjekty po oznámení 
uvedeném v odstavci 3 poskytly svým 
příslušným orgánům určeným podle článku 
8 této směrnice informace o tom, zda 
poskytují základní služby do více než dvou 
členských států nebo tyto služby poskytují 
ve více než dvou členských státech. Je-li 
tomu tak, informuje dotčený členský stát 
bez zbytečného odkladu Komisi o 
totožnosti těchto kritických subjektů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) možný dopad incidentů, pokud jde 
o jejich intenzitu a délku trvání, na 
ekonomické a společenské činnosti, na 
životní prostředí nebo na veřejnou 
bezpečnost;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy podpoří kritické 
subjekty při posilování jejich odolnosti. 
Tato podpora může zahrnovat vypracování 
poradenských materiálů a metodik, 
podporu organizace cvičení sloužícího k 
otestování jejich odolnosti a zaměstnancům 
kritických subjektů poskytovat školení.

1. Členské státy podpoří kritické 
subjekty při posilování jejich odolnosti. 
Tato podpora může zahrnovat vypracování 
poradenských materiálů a metodik, 
zvyšování povědomí, podporu organizace 
cvičení sloužícího k otestování jejich 
odolnosti a zaměstnancům kritických 
subjektů poskytovat školení.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení rizik zohlední všechna příslušná 
rizika uvedená v čl. 4 odst. 1, která by 
mohla vést k narušení poskytování 
základních služeb. Zohlední i případnou 
závislost jiných odvětví uvedených v 
příloze na základní službě poskytované 
kritickým subjektem, včetně odvětví v 
sousedních členských státech a případně 
třetích zemích, a dopad, který narušení 
poskytování základních služeb v jednom 
nebo více z těchto odvětví může mít na 
základní službu poskytovanou kritickým 
subjektem.

Posouzení rizik zohlední všechna příslušná 
rizika uvedená v čl. 4 odst. 1, která by 
mohla vést k narušení poskytování 
základních služeb, jež by bránilo řádnému 
fungování vnitřního trhu. Zohlední i 
případnou závislost jiných odvětví 
uvedených v příloze na základní službě 
poskytované kritickým subjektem, včetně 
odvětví v sousedních členských státech a 
případně třetích zemích, a dopad, který 
narušení poskytování základních služeb v 
jednom nebo více z těchto odvětví může 
mít na základní službu poskytovanou 
kritickým subjektem. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajištění přiměřené fyzické ochrany 
citlivých oblastí, zařízení a další 
infrastruktury, včetně oplocení, bariér, 
nástrojů a postupů pro monitorování 
hranic objektu, jakož i detekčních zařízení 
a kontrol přístupu;

b) zajištění přiměřené údržby a 
fyzické ochrany citlivých oblastí, zařízení a 
další infrastruktury za účelem prodloužení 
životnosti této stávající infrastruktury. 
Ochranná opatření mohou zahrnovat 
oplocení, bariéry, nástroje a postupy pro 
monitorování hranic objektu, jakož i 
detekční zařízení, systémy tísňového 
volání informující příslušné orgány a 
kontrolu přístupu;

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zvyšování povědomí příslušných 
pracovníků o opatřeních uvedených v 
písmenech a) až e).

f) zvyšování povědomí příslušných 
pracovníků o incidentech a narušeních, 
která by mohla vzniknout, včetně 
pronikání trestné činnosti, jakož i o 
opatřeních uvedených v písmenech a) až 
e).

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na žádost členského státu, který 
určil kritický subjekt, a se souhlasem 
dotčeného kritického subjektu uspořádá 
Komise v souladu s opatřeními 
stanovenými v článku 15 odst. 4, 5, 7 a 8 
poradní mise za účelem poskytování 
poradenství dotčenému kritickému 
subjektu při plnění jeho povinností podle 
kapitoly III. Poradní mise oznámí svá 
zjištění Komisi, danému členskému státu a 
dotčenému kritickému subjektu.

3. Na žádost členského státu, který 
určil kritický subjekt, uspořádá Komise v 
souladu s opatřeními stanovenými v článku 
15 odst. 4, 5, 7 a 8 poradní mise za účelem 
poskytování poradenství dotčenému 
kritickému subjektu při plnění jeho 
povinností podle kapitoly III. Poradní mise 
oznámí svá zjištění Komisi, danému 
členskému státu a dotčenému kritickému 
subjektu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán co nejdříve po 
obdržení hlášení poskytne v souladu s 
odstavcem 1 kritickému subjektu, který 
hlášení podal, příslušné informace týkající 
se následných opatření k takovému hlášení, 
včetně informací, které by mohly pomoci 
kritickému subjektu na incident účinně 
reagovat.

4. Příslušný orgán co nejdříve po 
obdržení hlášení poskytne v souladu s 
odstavcem 1 kritickému subjektu, který 
hlášení podal, příslušné informace týkající 
se následných opatření k takovému hlášení, 
včetně informací, které by mohly pomoci 
kritickému subjektu na incident účinně 
reagovat. Pokud se hlášení týká 
bezprostředního rizika pro lidský život, 
příslušný orgán zajistí, aby byly co 



PE692.636v02-00 24/31 AD\1236440CS.docx

CS

nejdříve mobilizovány příslušné veřejné 
služby v oblasti bezpečnosti a ochrany a 
odeslány na místo nehody.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt se považuje za kritický 
subjekt se zvláštním evropským 
významem, pokud byl určen jako kritický 
subjekt a poskytuje základní služby do více 
než jedné třetiny členských států nebo ve 
více než jedné třetině členských států a byl 
jako takový oznámen Komisi podle článku 
5 odst. 1, resp. odst. 6.

2. Subjekt se považuje za kritický 
subjekt se zvláštním evropským 
významem, pokud byl určen jako kritický 
subjekt a poskytuje základní služby do více 
než dvou členských států nebo ve více než 
dvou členských státech a byl jako takový 
oznámen Komisi podle článku 5 odst. 1, 
resp. odst. 6.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňuje výměnu osvědčených 
postupů, pokud jde o určení kritických 
subjektů členskými státy v souladu s 
článkem 5, a to i v souvislosti s 
přeshraničními závislostmi a ohledně rizik 
a incidentů;

c) usnadňuje výměnu osvědčených 
postupů, pokud jde o určení kritických 
subjektů členskými státy v souladu s 
článkem 5, a to i v souvislosti s 
přeshraničními a meziodvětvovými 
závislostmi a ohledně rizik a incidentů;

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zajišťuje výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblasti výzkumu a 
vývoje, pokud jde o posilování odolnosti 
kritických subjektů v souladu s touto 

h) zajišťuje výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblasti inovací, 
výzkumu a vývoje, pokud jde o posilování 
odolnosti kritických subjektů v souladu s 
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směrnicí; touto směrnicí;

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem posouzení, zda subjekty, 
které členské státy označily jako kritické 
subjekty podle článku 5, dodržují 
povinnosti uvedené v této směrnici, 
členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly pravomoci a prostředky k:

1. Za účelem posouzení, zda subjekty, 
které členské státy označily jako kritické 
subjekty podle článku 5, dodržují 
povinnosti uvedené v této směrnici, 
členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly pravomoci, prostředky a lidské a 
finanční zdroje k:

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány měly pravomoci a prostředky 
požadovat, je-li to pro plnění jejich úkolů 
podle této směrnice nezbytné, aby 
subjekty, které určily jako kritické subjekty 
podle odstavce 5, poskytly v přiměřené 
lhůtě stanovené těmito orgány:

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány měly pravomoci, prostředky a 
lidské a finanční zdroje, díky nimž by 
mohly požadovat, je-li to pro plnění jejich 
úkolů podle této směrnice nezbytné, aby 
subjekty, které určily jako kritické subjekty 
podle odstavce 5, poskytly v přiměřené 
lhůtě stanovené těmito orgány:

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně přezkoumává 
fungování této směrnice a podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě 
zejména posoudí dopad a přidanou hodnotu 
této směrnice na zajištění odolnosti 

Komise pravidelně přezkoumává 
fungování této směrnice a podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě 
zejména posoudí dopad a přidanou hodnotu 
této směrnice na zajištění odolnosti 
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kritických subjektů a to, zda by měla být 
oblast působnosti směrnice rozšířena i na 
další odvětví nebo pododvětví. První 
zpráva bude předložena do [šesti let po 
vstupu této směrnice v platnost] a bude 
zejména hodnotit, zda by oblast působnosti 
této směrnice měla být rozšířena tak, aby 
zahrnovala odvětví výroby, zpracování a 
distribuce potravin.

kritických subjektů a to, zda by měla být 
oblast působnosti směrnice rozšířena i na 
další odvětví nebo pododvětví. První 
zpráva bude předložena do [čtyř let po 
vstupu této směrnice v platnost] a bude 
zejména hodnotit, zda by oblast působnosti 
této směrnice měla být rozšířena tak, aby 
zahrnovala odvětví výroby, zpracování a 
distribuce potravin.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do [šesti let po vstupu této 
směrnice v platnost] provede přezkum 
uplatňování této směrnice a odvětvových 
právních aktů. Přezkum se  zaměří na 
identifikaci zdvojení v právních aktech, 
regulačních požadavcích nebo postupech 
či na identifikaci překrývání mezi nimi s 
cílem zlepšit soudržnost mezi touto 
směrnicí a příslušnými odvětvovými 
právními předpisy, jakož i právní jistotu. 
Za tímto účelem připraví Komise zprávu, 
kterou předá Evropskému parlamentu 
a Radě a k níž případně připojí legislativní 
návrh.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto předpisy se použijí od [dva roky a 
jeden den po vstupu této směrnice v 
platnost].

Tyto předpisy se použijí od [30 měsíců a 
jeden den po vstupu této směrnice v 
platnost]. 

Pozměňovací návrh 47
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Návrh směrnice
Příloha – tabulka – bod 2. Doprava – písm. e nové

Znění navržené Komisí

— Letečtí dopravci ve smyslu čl. 3 bodu 4 nařízení (ES) 
č. 300/200856 

— Řídící orgány letišť ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 
2009/12/ES57, letiště ve smyslu čl. 2 bodu 1 uvedené 
směrnice, včetně hlavních letišť uvedených v příloze II, části 2 
nařízení (EU) č. 1315/201358, a subjekty provozující pomocná 
zařízení v rámci letišť

2. Doprava a) Letecká

— Provozovatelé kontroly řízení provozu poskytující služby 
řízení letového provozu ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (ES) 
č. 549/200459

— Provozovatelé infrastruktury ve smyslu čl. 3 bodu 2 
směrnice 2012/34/EU60

b) Železniční

— Železniční podniky ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2012/34/EU, včetně provozovatelů zařízení služeb ve smyslu 
čl. 3 bodu 12 směrnice 2012/34/EU

c) Vodní — Společnosti vnitrozemské, námořní a pobřežní osobní a 
nákladní vodní dopravy, jak jsou vymezeny pro námořní 
dopravu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 725/200461, kromě jednotlivých plavidel 
provozovaných těmito podniky

— Řídící orgány přístavů ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2005/65/ES62, včetně jejich přístavních zařízení ve smyslu čl. 
2 bodu 11 nařízení (ES) č. 725/2004; a subjekty provozující 
díla a zařízení v rámci přístavů

— Provozovatelé služeb v lodní dopravě ve smyslu čl. 3 písm. 
o) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES63

d) 
Silniční 
doprava

Silniční orgány ve smyslu čl. 2 bodu 12 nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2015/96264 odpovědné za kontrolu 
řízení provozu

Provozovatelé inteligentních dopravních systémů ve smyslu 
čl. 4 bodu 1 směrnice 2010/40/EU65

Pozměňovací návrh 

2. Doprava a) Letecká — Letečtí dopravci ve smyslu čl. 3 bodu 4 nařízení (ES) 
č. 300/200856 
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— Řídící orgány letišť ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 
2009/12/ES57, letiště ve smyslu čl. 2 bodu 1 uvedené 
směrnice, včetně hlavních letišť uvedených v příloze II, 
části 2 nařízení (EU) č. 1315/201358, a subjekty 
provozující pomocná zařízení v rámci letišť

— Provozovatelé kontroly řízení provozu poskytující 
služby řízení letového provozu ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení (ES) č. 549/200459

— Provozovatelé infrastruktury ve smyslu čl. 3 bodu 2 
směrnice 2012/34/EU60

b) 
Železniční

— Železniční podniky ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2012/34/EU, včetně provozovatelů zařízení služeb ve 
smyslu čl. 3 bodu 12 směrnice 2012/34/EU

— Společnosti vnitrozemské, námořní a pobřežní osobní 
a nákladní vodní dopravy, jak jsou vymezeny pro námořní 
dopravu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 725/200461, kromě jednotlivých plavidel 
provozovaných těmito podniky

— Řídící orgány přístavů ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2005/65/ES62, včetně jejich přístavních zařízení ve smyslu 
čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 725/2004; a subjekty 
provozující díla a zařízení v rámci přístavů

c) Vodní

— Provozovatelé služeb v lodní dopravě ve smyslu čl. 3 
písm. o) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/59/ES63

Silniční orgány ve smyslu čl. 2 bodu 12 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2015/96264 odpovědné za 
kontrolu řízení provozu

d) Silniční 
doprava

Provozovatelé inteligentních dopravních systémů ve 
smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice 2010/40/EU65

e) Veřejná 
přeprava

—  Orgány veřejné přepravy a provozovatelé služeb 
podle čl. 2 písm. b) a d) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/200765a.

________________

65a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 
315, 3.12.2007, s. 1).
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