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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, 
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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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