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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-088 
které předložil Výbor pro mezinárodní obchod

Zpráva
Franck Proust A8-0198/2018
Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

Návrh nařízení (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na posudek Evropského 
soudního dvora 2/15 ze dne 16. května 
2017 1a,
_________________
1a Posudek Soudního dvora 2/15 ze dne 
16. května 2017 (Úř. věst. C 239, 
24.7.2017, s. 3).

Odůvodnění

S ohledem na novou judikaturu je vhodné objasnit, že se nařízení nemůže vztahovat na 
portfoliové investice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Přímé zahraniční investice přispívají 
k růstu Unie tím, že zlepšují její 
konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní 
místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, 
technologie, inovace a odborné poznatky 
a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. 
Podporují cíle investičního plánu pro 
Evropu vypracovaného Komisí a přispívají 
k dalším unijním projektům a programům.

(1) Přímé zahraniční investice přispívají 
k růstu Unie tím, že zlepšují její 
konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní 
místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, 
technologie, inovace a odborné poznatky 
a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. 
Podporují cíle investičního plánu pro 
Evropu a přispívají k dalším unijním 
projektům a programům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie a členské státy mají otevřené 
investiční prostředí, které je zakotveno ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie 
(„SFEU“) a zahrnuto do mezinárodních 
závazků Unie a jejích členských států 
v souvislosti s přímými zahraničními 
investicemi.

(2) Unie a členské státy mají otevřené 
investiční prostředí, které je zakotveno ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie 
(„SFEU“), je v souladu s čl. 3 odst. 5 
Smlouvy o Evropské unii („SEU“) a je 
zahrnuto do mezinárodních závazků Unie a 
jejích členských států v souvislosti s 
přímými zahraničními investicemi.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s mezinárodními závazky 
přijatými v rámci Světové obchodní 
organizace, Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj a v obchodních a 
investičních dohodách uzavřených se 
třetími zeměmi mohou Unie a členské státy 
s výhradou určitých požadavků přijímat z 
důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku restriktivní opatření týkající se 
přímých zahraničních investic.

(3) V souladu s mezinárodními závazky 
přijatými v rámci Světové obchodní 
organizace, Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj a v obchodních a 
investičních dohodách uzavřených se 
třetími zeměmi mohou Unie a členské státy 
s výhradou určitých požadavků přijímat z 
důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku opatření týkající se přímých 
zahraničních investic, kterými omezí 
přístup na trh.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Několik členských států zavedlo 
opatření, podle nichž mohou z důvodu 
veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti omezit pohyb kapitálu mezi 
členskými státy a mezi členskými státy 
a třetími zeměmi. Tato opatření odrážejí 
cíle a obavy členských států v souvislosti 
s přímými zahraničními investicemi 
a vedou k řadě různých opatření jak 
z hlediska rozsahu, tak postupu. Jiné 
členské státy takové mechanismy nemají.

(4) Několik členských států zavedlo 
opatření, podle nichž mohou z důvodu 
veřejného pořádku nebo veřejné 
bezpečnosti omezit pohyb kapitálu mezi 
členskými státy a mezi členskými státy 
a třetími zeměmi. Tato opatření odrážejí 
cíle a obavy členských států v souvislosti 
s přímými zahraničními investicemi 
a vedou k řadě různých 
a nekoordinovaných opatření jak 
z hlediska jejich rozsahu, tak postupu. 
Členské státy, které takové mechanismy 
nemají, by mohly stanovit vlastní 
mechanismy na základě fungování, 
zkušeností a osvědčených postupů 
získaných na základě již existujících 
vnitrostátních mechanismů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V současnosti není na úrovni EU 
žádný komplexní rámec pro prověřování 
přímých zahraničních investic z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

(5) V současnosti není na úrovni Unie 
žádný komplexní rámec pro prověřování 
přímých zahraničních investic z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku, 
zatímco hlavní obchodní partneři Unie, 
včetně zemí G7, si takové rámce vytvořili 
a využívají různé prověřovací mechanismy 
s rozdílnou úrovní transparentnosti, 
restriktivnosti a předvídatelnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je důležité poskytnout právní jistotu 
a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci 
v EU stanovením rámce pro prověřování 
přímých zahraničních investic v Unii z 
důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku. Není tím dotčena výhradní 
odpovědnost členských států udržovat 
vnitrostátní bezpečnost.

(7) Toto nařízení by mělo poskytnout 
právní jistotu ohledně prověřovacích 
mechanismů členských států a zajistit 
rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU 
stanovením rámce pro prověřování 
přímých zahraničních investic v Unii 
z důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku. Není tím dotčena výhradní 
odpovědnost členských států udržovat 
vnitrostátní bezpečnost. Monitorování 
prověřovacích mechanismů ve třetích 
zemích ze strany Komise by rovněž mělo 
poskytnout právní jistotu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rámec pro prověřování přímých 
zahraničních investic by měl členským 
státům a Komisi poskytnout prostředek ke 
komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost 
nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se 
měnícím se okolnostem, přičemž se 
současně zachová nezbytná flexibilita 
členských států při prověřování přímých 
zahraničních investic z důvodu bezpečnosti 
a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich 
individuální situaci a vnitrostátním 
okolnostem.

(8) Rámec pro prověřování přímých 
zahraničních investic by měl členským 
státům a Komisi poskytnout právní, lidské 
a finanční zdroje nezbytné ke 
komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost 
nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se 
měnícím se okolnostem, přičemž se 
současně zachová nezbytná flexibilita 
členských států při prověřování přímých 
zahraničních investic z důvodu bezpečnosti 
a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich 
individuální situaci a vnitrostátním 
okolnostem a také k tzv. zlatým akciím 
(golden share) a zvláštním pravomocím 
(golden power).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by být zahrnuta široká škála 
investic, které vytvářejí nebo zachovávají 
dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory 
z třetích zemí a podniky vykonávajícími 
ekonomickou činnost v některém 
členském státě.

(9) Toto nařízení by mělo pokrývat 
širokou škálu investic, včetně přímých 
investic kontrolovaných zahraniční 
vládou, bez ohledu na jejich objem nebo 
prahové hodnoty účasti, které vytvářejí 
nebo zachovávají dlouhodobé a přímé nebo 
nepřímé vztahy mezi zahraničním 
investorem, ať už tento investor je či není 
konečným investorem, a podniky 
vykonávajícími ekonomickou činnost na 
území některého členského státu, v jeho 
výlučné ekonomické zóně vyhlášené podle 
Úmluvy OSN o mořském právu 
(UNCLOS) nebo kontinentálním šelfu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly být schopny 
přijímat v souladu s právem Unie opatření 
nezbytná k prevenci obcházení jejich 
prověřovacích mechanismů a rozhodnutí 
o ochraně bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku. Sem by měly být zařazeny 
investice v Unii pomocí umělých ujednání, 
která neodrážejí ekonomickou realitu 
a obcházejí prověřovací mechanismy 
a rozhodnutí o prověření, pokud je investor 
zcela vlastněn nebo ovládán fyzickou 
osobou nebo podnikem třetí země. Není 
tím dotčena svoboda usazování a volný 
pohyb kapitálu, které jsou zakotveny 
v SFEU.

(10) Členské státy by měly v souladu s 
právem Unie zachovat, pozměnit, posílit 
nebo přijmout opatření nezbytná ke 
zjištění a prevenci obcházení jejich 
prověřovacích mechanismů a rozhodnutí 
o ochraně bezpečnosti a veřejného 
pořádku. Sem by měly být zařazeny 
investice v Unii pomocí umělých ujednání, 
která neodrážejí ekonomickou realitu 
a obcházejí prověřovací mechanismy 
a rozhodnutí o prověření, včetně případů, 
kdy se významně změnila vlastnická 
struktura nebo jiné klíčové znaky 
investora, pokud investor působí jako 
prostředník, nebo podnik zcela vlastněný 
nebo ovládaný fyzickou osobou nebo 
podnikem třetí země. Členské státy by 
měly Komisi informovat o veškerých 
opatřeních, která přijaly, aby zabránily 
obcházení mechanismů. Není tím dotčena 
svoboda usazování a volný pohyb kapitálu, 
které jsou zakotveny v SFEU.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V rámci tohoto nařízení by měly 
Komise a členské státy podporovat 
spolupráci se třetími zeměmi a jejich 
závazek v rámci obchodních 
a investičních dohod a na mezinárodních 
fórech zabývajících se uplatňováním 
prověřovacích postupů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby měly členské státy a Komise při 
uplatňování nařízení vodítko jak 
postupovat, je vhodné poskytnout seznam 
faktorů, které lze zohlednit při prověřování 
přímých zahraničních investic z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento 
seznam zlepší také transparentnost procesu 
prověřování pro investory, kteří zvažují 
nebo již uskutečnili přímé zahraniční 
investice v Unii. Tento seznam faktorů, 
které mohou ovlivnit bezpečnost nebo 
veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený.

(11) Aby měly členské státy a Komise při 
uplatňování nařízení vodítko, jak 
postupovat, je vhodné poskytnout seznam 
faktorů, které by bylo možné zohlednit při 
prověřování přímých zahraničních investic 
z důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku. Tento seznam by zlepšil také 
transparentnost procesu prověřování pro 
investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili 
přímé zahraniční investice v Unii. Tento 
seznam faktorů, které by mohly ovlivnit 
bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl 
zůstat otevřený.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při rozhodování, zda přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek, by 
členské státy a Komise měly mít možnost 
posoudit všechny relevantní faktory, 

(12) Při rozhodování, zda by zahraniční 
investice mohla mít vliv na bezpečnost 
nebo veřejný pořádek, by členské státy 
a Komise měly vzít v úvahu zejména to, 
zda existuje riziko narušení, selhání, ztráty 
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včetně účinků na kritickou infrastrukturu, 
technologie, včetně klíčových základních 
technologií, a vstupů, které jsou zásadní 
pro bezpečnost nebo zachování veřejného 
pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, 
které by měly v členském státě nebo v Unii 
zásadní dopad. V tomto ohledu by členské 
státy a Komise měly mít možnost 
zohlednit, zda zahraničního investora 
ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí 
významného financování, včetně dotací) 
vláda třetí země.

nebo zničení dodávek, což by mohlo mít 
vliv na členský stát nebo Unii, zda 
zahraničního investora ovládá přímo či 
nepřímo vláda třetí země, či zda 
uskutečňuje investice kontrolované 
zahraniční vládou, zda je zahraniční 
investice součástí státem řízeného 
projektu nebo programu nebo 
hospodářské průmyslové nebo politické 
strategie uskutečňované třetí zemí s cílem 
získat nebo převést klíčové základní 
technologie nebo znalosti nebo podpořit 
strategické národní zájmy. To by mělo 
platit také v případech, kdy investor již byl 
zapojen do investičních projektů, které 
mají vliv na bezpečnost nebo veřejný 
pořádek členského státu.
Členské státy a Komise by rovněž měly mít 
z důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku možnost posoudit případné 
účinky mimo jiné na kritickou 
a strategickou infrastrukturu, kritické 
a strategické technologie, strategickou 
soběstačnost Unie, přístup k citlivým 
informacím nebo osobním údajům 
občanů Unie, na pluralitu a nezávislost 
médií a na služby obecného zájmu 
a služby obecného hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Při určování, zda může mít 
zahraniční investice vliv na bezpečnost 
nebo veřejný pořádek, by mohly členské 
státy a Komise vzít v úvahu také kontext 
a okolnosti, za nichž k investici dochází, 
nebo došlo, včetně toho, zda by mimo jiné 
mohla investice vést ke vzniku monopolní 
struktury, a zda je trh v zemi původu 
zahraničního investora otevřený, omezený 
nebo uzavřený, zda existuje reciprocita 
a rovné podmínky a zda hrozí rozpor 
s mezinárodními lidskoprávními nástroji 
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nebo hlavními normami MOP. Posouzení 
by mělo být provedeno na základě 
nejlepších dostupných informací, které by 
měly být přesné, komplexní a spolehlivé.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Členské státy by mohly 
hospodářským subjektům, organizacím 
občanské společnosti nebo sociálním 
partnerům, jako jsou odbory, povolit, aby 
členské státy požádaly o zvážení aktivace 
prověřování, aniž by byly dotčeny různé 
systémy umožňující větší zapojení do 
tohoto procesu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Pokud mají hospodářské subjekty, 
organizace občanské společnosti nebo 
sociální partneři, jako jsou odborové 
organizace, relevantní informace o přímé 
zahraniční investici, která by mohla mít 
vliv na projekty nebo programy v zájmu 
Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku, či mají významné a řádně 
odůvodněné obavy s ní spojené, mělo by 
být možné poskytnout tyto informace 
Komisi. Komise by mohla tyto informace 
náležitě zohlednit při vydávání svého 
stanoviska.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné stanovit základní prvky 
procesního rámce pro prověřování přímých 
zahraničních investic členskými státy, aby 
investoři, Komise a ostatní členské státy 
pochopili, jak budou takové investice 
pravděpodobně prověřovány, a aby bylo 
zajištěno, že tyto investice budou 
prověřovány transparentně a že nebude 
docházet k diskriminaci některých třetích 
zemí. K těmto prvkům by mělo patřit 
alespoň vytvoření časových rámců pro 
prověřování a možnost zahraničních 
investorů využít soudní nápravu 
rozhodnutí o prověření.

(13) Je vhodné stanovit základní prvky 
procesního rámce pro prověřování přímých 
zahraničních investic členskými státy, aby 
investoři, Komise a ostatní členské státy 
pochopili, jak budou takové investice 
pravděpodobně transparentně 
prověřovány a že nebude docházet 
k diskriminaci některých třetích zemí. 
K těmto prvkům by mělo patřit alespoň 
vytvoření přiměřených časových rámců pro 
prověřování a možnost zahraničních 
investorů odvolat se proti rozhodnutí 
o prověření u vnitrostátních orgánů nebo 
soudů v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Měl by být vytvořen mechanismus, 
který členským státům umožní 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat 
v případech, kdy přímá zahraniční 
investice v jednom členském státě může 
mít vliv na bezpečnost nebo veřejný 
pořádek jiného členského státu. Členské 
státy by měly mít možnost předložit 
připomínky členskému státu, v němž je 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské 
státy předkládající připomínky nebo 
členské státy, v nichž je investice 
plánována nebo byla uskutečněna, mají 
prověřovací mechanismus nebo investici 
prověřují. Připomínky členských států by 
měly být též postoupeny Komisi. Komise 
by rovněž měla mít v příslušném případě 
možnost vydat stanovisko pro členský stát, 
v němž je investice plánována nebo byla 
uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento 
členský stát má prověřovací mechanismus 
nebo investici prověřuje a zda ostatní 

(14) Měl by být vytvořen mechanismus, 
který členským státům umožní 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat 
v případech, kdy by přímá zahraniční 
investice v jednom členském státě mohla 
mít vliv na bezpečnost nebo veřejný 
pořádek jiného členského státu. Členské 
státy by měly mít možnost předložit 
připomínky členskému státu, v němž je 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské 
státy předkládající připomínky nebo 
členské státy, v nichž je investice 
plánována nebo byla uskutečněna, mají 
prověřovací mechanismus nebo investici 
prověřují. Tyto připomínky by měly být též 
postoupeny zároveň ostatním členským 
státům a Komisi, která by poté měla mít 
možnost vydat stanovisko pro členský stát, 
v němž je investice plánována nebo byla 
uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento 
členský stát má prověřovací mechanismus 
nebo investici prověřuje. Toto stanovisko 
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členské státy předložily připomínky. by mělo být postoupeno zároveň ostatním 
členským státům a nemělo by být 
zveřejněno. Členský stát by měl mít 
možnost požádat Komisi o stanovisko 
nebo ostatní členské státy o připomínky 
ohledně přímé zahraniční investice na 
svém území.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Komise by navíc měla mít možnost z 
důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku prověřovat přímé zahraniční 
investice, které mohou mít vliv na projekty 
a programy v zájmu Unie. To by Komisi 
poskytlo nástroj k ochraně projektů 
a programů, které slouží Unii jako celku 
a představují důležitý příspěvek k jejímu 
hospodářskému růstu, zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti. Měly by sem 
patřit zejména projekty a programy, které 
jsou spojeny s podstatným financováním 
z prostředků EU, nebo ty, které byly 
zavedeny právními předpisy Unie 
v souvislosti s kritickou infrastrukturou, 
kritickými technologiemi nebo kritickými 
vstupy. Pro větší jasnost by měl být 
v  příloze uveden orientační seznam 
projektů nebo programů v zájmu Unie, v 
jejichž souvislosti mohou být přímé 
zahraniční investice podrobeny prověření 
ze strany Komise.

(15) Komise by navíc měla z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku 
prověřovat přímé zahraniční investice, 
které mohou mít vliv na projekty 
a programy v zájmu Unie. To by Komisi 
poskytlo nástroj k ochraně projektů 
a programů, které slouží Unii jako celku 
a představují důležitý příspěvek k jejímu 
hospodářskému růstu, zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti. Měly by sem 
patřit zejména projekty a programy, které 
jsou spojeny s podstatným financováním 
z prostředků EU, nebo ty, které byly 
zavedeny právními předpisy Unie 
v souvislosti s kritickou a strategickou 
infrastrukturou, kritickými a strategickými 
technologiemi, kritickými a strategickými 
vstupy. Pro větší jasnost by měl být 
v příloze uveden nevyčerpávající seznam 
projektů a programů v zájmu Unie, 
v jejichž souvislosti mohou být přímé 
zahraniční investice podrobeny prověření 
ze strany Komise. Komisi by měla být 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se tento 
seznam aktualizuje.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, by měl mít příslušný výbor 
Evropského parlamentu možnost vyzvat 
Komisi, aby vydala stanovisko k přímé 
zahraniční investici, která je plánována 
nebo byla uskutečněna v určitém 
členském státě. Komise by měla Evropský 
parlament informovat o krocích, které 
v návaznosti na tuto žádost podnikla.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Domnívá-li se Komise, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
projekty či programy v zájmu Unie z 
důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku, měla by mít možnost adresovat 
členskému státu, v němž je taková 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci 
stanovisko. Členské státy by měly 
stanovisko zohlednit v co nejvyšší míře, 
a pokud se jím neřídí, měly by v souladu se 
svou povinností loajální spolupráce podle 
čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi 
vysvětlení. Komise by měla též mít 
možnost požadovat od těchto členských 
států informace nezbytné pro prověření 
takových investic.

(16) Domnívá-li se Komise nebo jeden či 
více členských států, že zahraniční 
investice může mít vliv na projekty či 
programy v zájmu Unie z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla 
by Komise adresovat členským státům, 
v nichž je taková investice plánována nebo 
byla uskutečněna, v přiměřeném časovém 
rámci stanovisko a takové členské státy by 
měly mít možnost poskytnout připomínky 
členským státům, v nichž je taková 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna. Toto stanovisko, které by 
nemělo být zveřejněno, by mělo být 
současně postoupeno ostatním členským 
státům. Členské státy by měly stanovisko 
zohlednit v co nejvyšší míře, a pokud se 
jím neřídí, měly by v souladu se svou 
povinností loajální spolupráce podle čl. 4 
odst. 3 SEU poskytnout Komisi 
a příslušným členským státům písemné 
vysvětlení. Komise by měla též mít 
možnost požadovat od těchto členských 
států informace nezbytné pro prověření 
takových investic. Členský stát by měl mít 
možnost požádat Komisi o stanovisko 
nebo jiné členské státy o připomínky 
ohledně přímé zahraniční investice na 
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svém území.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pokud se nejméně jedna třetina 
členských států domnívá, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
jejich bezpečnost či veřejný pořádek, nebo 
se nejméně jedna třetina členských států 
a Komise domnívá, že jsou ovlivněny 
projekty či programy v zájmu Unie 
z důvodu bezpečnosti a veřejného 
pořádku, měly by členské státy stanovisko 
Komise a připomínky ostatních členských 
států v co nejvyšší míře zohlednit 
a poskytnout Komisi a příslušným 
členským státům písemné vysvětlení. 
Pokud se členský stát těmito 
připomínkami či stanovisky neřídí, měla 
by Komise usilovat o podpoření dialogu 
mezi členskými státy, které poskytly 
připomínky, a členským státem, v němž je 
přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu zjednodušení spolupráce 
s jinými členskými státy a prověřování 
přímých zahraničních investic Komisí by 
členské státy měly Komisi informovat 
o svých prověřovacích mechanismech 
a jakékoli jejich změně a měly by podávat 
pravidelné zprávy o uplatňování svých 
prověřovacích mechanismů. Z téhož 
důvodu by členské státy, které nemají 
prověřovací mechanismus, měly na základě 

(17) V zájmu zjednodušení spolupráce s 
jinými členskými státy, prověřování 
přímých zahraničních investic Komisí 
a zlepšení spolehlivosti a srovnatelnosti 
údajů poskytovaných členskými státy by 
členské státy měly Komisi informovat 
o svých prověřovacích mechanismech 
a jakékoli jejich změně a měly by podávat 
pravidelné zprávy o uplatňování svého 
prověřovacího mechanismu. Z téhož 
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informací, které mají k dispozici, též 
podávat zprávy o přímých zahraničních 
investicích, které byly uskutečněny na 
jejich území.

důvodu by členské státy, které nemají 
prověřovací mechanismus, měly na základě 
informací, které mají k dispozici, též 
podávat zprávy o přímých zahraničních 
investicích, které byly uskutečněny na 
jejich území, jejich výlučné ekonomické 
zóně či kontinentálním šelfu. Rovněž by 
měly poskytnout informace o opatřeních 
přijatých za účelem získání těchto 
informací.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za tímto účelem je důležité zajistit 
minimální míru informací a koordinaci 
v souvislosti s přímými zahraničními 
investicemi spadajícími do oblasti 
působnosti tohoto nařízení ve všech 
členských státech. Tyto informace by měly 
členské státy, v nichž je přímá zahraniční 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna, zpřístupnit na žádost 
členských států nebo Komise. Příslušné 
informace zahrnují takové aspekty, jako je 
vlastnická struktura zahraničního investora 
a financování plánované nebo uskutečněné 
investice, včetně informací o dotacích 
udělených třetími zeměmi, jsou-li 
k dispozici.

(18) Za tímto účelem je důležité zajistit 
minimální míru informací a koordinaci 
v souvislosti s přímými zahraničními 
investicemi spadajícími do oblasti 
působnosti tohoto nařízení ve všech 
členských státech, v nichž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, na žádost členského státu 
nebo Komise. Příslušné informace zahrnují 
takové aspekty, jako je vlastnická struktura 
zahraničního investora a financování 
plánované nebo uskutečněné investice, 
včetně informací o dotacích udělených 
třetími zeměmi, jsou-li k dispozici. Tyto 
informace by měly být poskytnuty podle 
pravidel uvedených v článku 346 SFEU. 
Měly by být přesné, obsáhlé a spolehlivé 
a měly by usnadnit srovnatelnost údajů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komunikace a spolupráce na úrovni 
členských států a Unie by měly posílit 
zavedením kontaktních míst pro 

(19) Komunikace a spolupráce na úrovni 
členských států a Unie by měly posílit 
zavedením institucionálních kontaktních 
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prověřování přímých zahraničních investic 
v každém členském státě.

míst pro prověřování přímých zahraničních 
investic v každém členském státě a zvláštní 
koordinační skupiny pro prověřování 
investic.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy a Komise by měly 
přijmout veškerá nezbytná opatření, aby 
zajistily ochranu důvěrných a jiných 
citlivých informací.

(20) Členské státy a Komise by měly 
zaručit nejvyšší míru ochrany pro všechny 
důvěrné informace poskytnuté dotčenými 
zahraničními investory a dotčeným 
podnikem Unie.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly na základě 
veškerých informací, které mají 
k dispozici, podávat Komisi výroční 
zprávu o přímých zahraničních 
investicích, které byly uskutečněny na 
jejich území, jejich výlučné ekonomické 
zóně či kontinentálním šelfu. Rovněž by 
měly poskytnout informace o opatřeních 
přijatých za účelem získání těchto 
informací. Na základě těchto výročních 
zpráv by měla Komise vypracovat výroční 
zprávu o celkové investiční situaci v Unii, 
včetně provádění tohoto nařízení, a měla 
by ji předložit Evropskému parlamentu. 
Tato zpráva by měla být zveřejněna.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21



PE621.693/ 15

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nejpozději tři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost by Komise měla 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
zprávu o jeho uplatňování. Navrhne-li 
zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, 
může k ní být případně přiložen legislativní 
návrh.

(21) Nejpozději tři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost a poté každé tři roky by 
Komise měla Evropskému parlamentu a 
Radě předložit zprávu posuzující 
fungování a efektivitu tohoto nařízení. 
Toto posouzení by mělo také zahrnovat 
dlouhodobé kapacity ekonomické 
kontroly, jiné než přímé zahraniční 
investice, jejichž výsledkem je získání 
trvalých kapacit s přímým vlivem 
prostřednictvím veřejné zakázky, 
umožňujících řízení nebo kontrolu 
projektů nebo programů v zájmu Unie, 
jak je uvedeno v tomto nařízení. Navrhne-
li zpráva změnu ustanovení tohoto 
nařízení, může k ní být případně přiložen 
legislativní návrh, a ve všech ostatních 
případech by měl být informován 
Evropský parlament a Rada.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Za účelem aktualizace seznamu 
projektů a programů v zájmu Unie by 
měla být Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o změny přílohy 
tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států, přičemž odborníci 
těchto dvou orgánů mají systematicky 
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přístup na zasedání odborných skupin 
Komise, jež se věnují přípravě aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „přímými zahraničními investicemi“ 
investice jakékoli povahy, které provádí 
zahraniční investor a které slouží k tomu, 
aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a 
přímé vztahy mezi zahraničním investorem 
a podnikatelem nebo podnikem, kterému je 
kapitál určen za účelem výkonu 
ekonomické činnosti v členském státě, 
včetně investic, které umožňují skutečnou 
účast na řízení nebo kontrole společnosti 
vykonávající ekonomickou činnost;

1) „přímou zahraniční investicí“ 
investice jakékoli povahy bez ohledu na 
její objem či prahové hodnoty účasti, 
kterou provádí zahraniční investor, ať už 
tento investor je či není konečným 
investorem, a která slouží k tomu, aby 
vytvořila nebo udržela dlouhodobé přímé 
či nepřímé vztahy mezi zahraničním 
investorem a podnikatelem nebo 
podnikem, kterému je kapitál určen za 
účelem výkonu ekonomické činnosti na 
území členského státu, v jeho výlučné 
ekonomické zóně vyhlášené podle Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS) nebo kontinentálním 
šelfu, včetně investic, které umožňují 
skutečnou účast na řízení nebo přímé či 
nepřímé kontrole společnosti vykonávající 
ekonomickou činnost;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „přímou investicí kontrolovanou 
zahraniční vládou“ jakákoli přímá 
zahraniční investice, jejímž výsledkem by 
mohla být kontrola jakékoli právnické 
osoby usazené v Unii ze strany zahraniční 
vlády nebo subjektu kontrolovaného 
zahraniční vládou nebo jednajícího jejím 
jménem či podle jejích pokynů;
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „zahraničním investorem“ fyzická 
osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí 
země, které mají v úmyslu uskutečnit či 
uskutečnily přímou zahraniční investici;

2) „zahraničním investorem“ fyzická či 
právnická osoba nebo podnik ze třetí země 
nebo národní či státní instituce, které mají 
v úmyslu uskutečnit, či již uskutečnily 
přímou zahraniční investici, ať už se jedná 
o konečného investora, či o prostředníka 
zastupujícího tohoto investora ze třetí 
země;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „prověřováním“ postup umožňující 
posoudit, prozkoumat, povolit, podmínit, 
zakázat nebo ukončit přímé zahraniční 
investice;

3) „prověřováním“ postup umožňující 
posoudit, prozkoumat, povolit, podmínit, 
zakázat nebo ukončit přímé zahraniční 
investice, u něhož lhůty zpracování 
začínají předáním veškerých informací 
potřebných k zahájení prověřování 
příslušným orgánům;

Odůvodnění

Je třeba přijmout opatření k zajištění toho, aby zahraniční investoři nezasílali neúplné 
informace jen proto, aby již začala běžet lhůta pro prověřování. Lhůta pro prověřování by 
měla začít běžet až v okamžiku, kdy jsou předloženy všechny informace potřebné k vytvoření 
kompletního spisu.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou udržovat, měnit 
nebo přijímat mechanismy k prověřování 
přímých zahraničních investic z důvodu 

1. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení mohou členské státy udržovat, 
měnit, zpřísňovat nebo přijímat 
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bezpečnosti nebo veřejného pořádku za 
podmínek a  souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení.

mechanismy k prověřování přímých 
zahraničních investic z důvodu bezpečnosti 
nebo veřejného pořádku.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může z důvodu bezpečnosti 
a veřejného pořádku prověřovat přímé 
zahraniční investice, které by mohly mít 
vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

2. Komise prověří z důvodu 
bezpečnosti a veřejného pořádku přímé 
zahraniční investice, které by mohly mít 
vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K projektům či programům v zájmu 
Unie patří zejména ty, které jsou spojeny 
s financováním z prostředků EU 
v podstatné výši nebo s významným 
podílem, nebo ty, na které se vztahují 
právní předpisy Unie týkající se kritické 
infrastruktury, kritických technologií nebo 
kritických vstupů. V příloze 1 je uveden 
orientační seznam projektů či programů 
v zájmu Unie.

3. K projektům či programům v zájmu 
Unie patří zejména ty, které jsou spojeny 
s financováním z prostředků EU, nebo ty, 
na které se vztahují právní předpisy Unie 
týkající se kritické a strategické 
infrastruktury, technologií, včetně 
klíčových základních technologií, 
a kritických vstupů, které jsou důležité pro 
zachování bezpečnosti a veřejného 
pořádku. V příloze k tomuto nařízení je 
uveden nevyčerpávající seznam projektů či 
programů v zájmu Unie. Komise se 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 13a za 
účelem změny tohoto nařízení aktualizací 
seznamu stanoveného v příloze.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Faktory, které lze vzít v úvahu při 
prověřování

Faktory zohledňované při prověřování

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při prověřování přímých zahraničních 
investic z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku mohou členské státy 
a Komise zvážit potenciální účinky mimo 
jiné na:

1. Při prověřování přímých 
zahraničních investic z důvodu bezpečnosti 
nebo veřejného pořádku mohou členské 
státy a Komise zvážit potenciální účinky 
mimo jiné na:

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kritickou infrastrukturu, včetně 
energetiky, dopravy, komunikací, 
uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční 
infrastruktury, jakož i citlivých zařízení,

a) kritickou a strategickou 
infrastrukturu, ať už fyzickou či virtuální, 
včetně mimo jiné zásobování energií 
a vodou, dopravních sítí, přístavů, 
železnic, letišť a loděnic, dopravních 
služeb, komunikací a médií, letecké 
a vesmírné infrastruktury, zařízení pro 
uchovávání údajů, analýzy rozsáhlých 
údajů, volební infrastruktury, 
infrastruktury finančních služeb, jakož 
i citlivých zařízení,

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kritické technologie, včetně umělé b) kritické a strategické technologie, 
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inteligence, robotiky, polovodičů, 
technologií s aplikacemi potenciálního 
dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, 
vesmírné nebo jaderné technologie,

včetně mimo jiné umělé inteligence, 
robotiky, kvantové technologie, 
nanotechnologií, biotechnologií 
a lékařských technologií, informačních 
a komunikačních technologií (IKT), 
elektronických čipů, polovodičů, 
skladování energie, zboží dvojího užití, 
obrany, kybernetické bezpečnosti 
a kybernetických technologií, 
automobilového průmyslu, železnic, 
leteckých či jaderných technologií, 
výzkumných a vývojových zařízení,

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bezpečnost dodávek kritických 
vstupů, nebo

c) strategickou soběstačnost Unie, 
bezpečnost a nepřetržitost dodávek 
kritických vstupů, jako jsou komodity, 
suroviny, vzácné zeminy, zemědělská 
aktiva, zemědělská půda a zemědělsko-
potravinářská výroba, nebo

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přístup k citlivým informacím nebo 
schopnost kontrolovat citlivé informace.

d) přístup k citlivým informacím nebo k 
osobním údajů občanů Unie, včetně 
osobních údajů týkajících se zdraví, 
a schopnost kontrolovat rozsáhlé údaje 
nebo citlivé informace.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pluralitu a nezávislost médií, služby 
obecného zájmu a služby obecného 
hospodářského zájmu, kulturní služby, 
včetně audiovizuálních služeb, a také 
sportovní zařízení a sázkové služby 
a kulturní dědictví. 

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při určování toho, zda přímá zahraniční 
investice může mít vliv na bezpečnost nebo 
veřejný pořádek, mohou členské státy 
a Komise vzít v úvahu, zda je zahraniční 
investor ovládán vládou třetí země, a to 
i formou významného financování.

2. Při určování toho, zda přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek, vezmou 
členské státy a Komise v úvahu především, 
zda:

a) existuje riziko narušení, selhání, 
ztráty nebo zničení dodávek, které by mělo 
dopad v členském státě nebo v Unii;
b) zahraničního investora přímo či 
nepřímo ovládá vláda, státní orgány nebo 
ozbrojené síly třetí země, nebo zda 
zahraniční investor uskutečňuje státem 
řízené projekty či programy a přímé 
investice kontrolované zahraniční vládou 
za účelem splnění strategických 
průmyslových cílů, přičemž získává či 
předává klíčové základní technologie nebo 
znalosti, podporuje strategické národní 
zájmy, a to i prostřednictvím vlastnické 
struktury nebo významného financování, 
které může mít podobu dotací, rozšířených 
úvěrů a půjček ze strany vlády třetí země 
nebo státem vlastněné finanční instituce, 
nebo zda v jeho ústředí přijímajícím 
rozhodnutí existuje politický vliv;
c) investor již byl zapojen do 
investičních projektů ohrožujících 
bezpečnost nebo veřejný pořádek 
členského státu.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely odstavce 2 mohou členské 
státy a Komise mimo jiné vzít v úvahu tyto 
skutečnosti:
a) kontext a okolnosti, za nichž 
k investici dochází, nebo došlo, včetně 
toho, zda je odvětví v zemi původu 
investorů považováno za strategické;
b) zda existuje vážné a legitimní riziko, 
že se zahraniční investor zabývá 
nezákonnými nebo trestnými činnostmi, 
jako je praní peněz, zneužití veřejných 
prostředků, korupce, financování 
terorismu, organizovaná trestná činnost 
nebo porušování práv duševního 
vlastnictví, nebo porušuje mezinárodní 
nástroje v oblasti lidských práv a základní 
pracovní normy MOP;
c) zda stanovy podniku, jemuž byla 
investice provedena, zahrnují ustanovení 
o změně vlastnického práva;
d) zda může investice posílit monopolní 
strukturu či vést ke vzniku takové 
struktury nebo ke kontrole určitého 
hodnotového řetězce, například oznámení 
seznamu všech analyzovaných spojení ze 
strany Evropské komise, která se týkají 
podniku ze třetí země, jakož i oznámení 
seznamu všech analyzovaných spojení ze 
strany vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž, která se týkají 
tohoto podniku;
e) zda je trh v zemi původu 
zahraničního investora otevřený, omezený 
nebo uzavřený a zda existuje reciprocita či 
rovné podmínky;
f) předchozí vztahy Komise nebo 
členských států s daným zahraničním 
investorem;
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Posouzení se provede na základě 
nejlepších dostupných informací, které 
jsou přesné, komplexní a spolehlivé.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou udržovat, měnit nebo 
přijímat opatření nezbytná k prevenci 
obcházení prověřovacích mechanismů 
a rozhodnutí o prověření.

Členské státy udržují, mění, posilují nebo 
přijímají opatření nezbytná k určení 
a prevenci obcházení prověřovacích 
mechanismů a rozhodnutí o prověření, 
včetně v případech, kdy se vlastnická 
struktura nebo jiné klíčové charakteristiky 
investora významně změnily. Členské státy 
informují Komisi o veškerých opatřeních, 
která přijaly, aby zabránily obcházení 
mechanismů.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví časové rámce 
pro vydání rozhodnutí o prověření. Takové 
časové rámce jim umožní zohlednit 
připomínky členských států podle článku 8 
a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.

2. Členské státy stanoví časové rámce 
pro vydání rozhodnutí o prověření a tyto 
časové rámce zveřejní. Takové časové 
rámce jim umožní zohlednit připomínky 
členských států podle článku 8 
a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou hospodářským 
subjektům, organizacím občanské 
společnosti nebo sociálním partnerům, 
jako jsou odbory, povolit, aby požádaly 
orgány členských států o zvážení aktivace 
prověřování, aniž by byly dotčeny systémy 
členských států umožňující větší zapojení 
do tohoto procesu.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Důvěrné informace, včetně 
obchodně citlivých informací, 
zpřístupněné dotčenými zahraničními 
investory a dotčeným podnikem jsou 
chráněné.

3. Členské státy a Komise zaručí 
nejvyšší stupeň ochrany všech důvěrných 
informací zpřístupněných dotčeným 
zahraničním investorem nebo dotčeným 
podnikem Unie při provádění postupu 
prověřování v souladu s rozhodnutími 
Komise (EU, Euratom) 2015/443 a (EU, 
Euratom) 2015/444.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčení zahraniční investoři 
a dotčené podniky mají mít možnost 
požádat o soudní nápravu proti 
rozhodnutím o prověření vydaným 
vnitrostátními orgány.

4. Dotčení zahraniční investoři 
a dotčené podniky Unie mají mít možnost 
v souladu s vnitrostátním právem požádat 
orgány a jurisdikce členských států 
o nápravu proti rozhodnutím o prověření.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které mají prověřovací 
mechanismy, předkládají Komisi výroční 
zprávu o jejich uplatňování. Zpráva za 
každé vykazované období obsahuje 
zejména informace o:

3. Členské státy, které mají prověřovací 
mechanismy, předkládají Komisi za každé 
vykazované období dodatečné informace o 
uplatňování svých mechanismů 
prověřování, zejména informace o:

a) přímých zahraničních investicích, 
které byly prověřeny a které se prověřují;

a) přímých zahraničních investicích, 
které byly prověřeny a které se prověřují;

b) rozhodnutích o prověření 
zakazujících přímé zahraniční investice;

b) rozhodnutích o prověření 
zakazujících přímé zahraniční investice;

c) rozhodnutích o prověření 
podrobujících přímé zahraniční investice 
podmínkám nebo zmírňujícím opatřením;

c) rozhodnutích o prověření 
podrobujících přímé zahraniční investice 
podmínkám nebo zmírňujícím opatřením;

d) odvětvích, původu a hodnotě 
přímých zahraničních investic, které byly 
prověřeny a které se prověřují.

d) odvětvích, původu a hodnotě 
přímých zahraničních investic, které byly 
prověřeny a které se prověřují.

da) rozhodnutích o prověření ve vztahu 
k projektům nebo programům v zájmu 
Unie.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které nemají 
prověřovací mechanismy, předloží Komisi 
výroční zprávu o přímých zahraničních 
investicích, které byly uskutečněny na 
jejich území, na základě informací, které 
mají k dispozici.

2. Členské státy předloží Komisi 
výroční zprávu o přímých zahraničních 
investicích, které byly uskutečněny na 
jejich území, v jejich výlučné ekonomické 
zóně nebo kontinentálním šelfu, na 
základě nejlepších informací, které mají 
k dispozici, a informace o krocích 
podniknutých k získání takových 
informací.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na základě, mimo jiné, výročních 
zpráv předložených všemi členskými státy 
a s náležitým ohledem na důvěrnou 
povahu určitých informací obsažených 
v těchto zprávách vypracuje Komise 
výroční zprávu o celkové investiční situaci 
v Unii, včetně provádění tohoto nařízení, 
a předloží ji Evropskému parlamentu. 
Tato zpráva se zveřejní.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy informují Komisi 
a ostatní členské státy o veškerých 
přímých zahraničních investicích, které 
jsou prověřovány v rámci jejich 
prověřovacích mechanismů, do pěti 
pracovních dnů od začátku prověřování. 
V rámci těchto informací se prověřující 
členské státy v příslušném případě 
vynasnaží uvést, zda by prověřovaná přímá 
zahraniční investice mohla podle jejich 
názoru spadat do oblasti působnosti 
nařízení (ES) č. 139/2004.

1. Členské státy informují Komisi 
a členské státy o veškerých přímých 
zahraničních investicích, které jsou 
prověřovány v rámci jejich prověřovacího 
mechanismu, nejpozději pět pracovních 
dnů po začátku prověřování. V rámci 
těchto informací se prověřující členské 
státy v příslušném případě vynasnaží uvést, 
zda by prověřovaná přímá zahraniční 
investice mohla podle jejich názoru spadat 
do oblasti působnosti nařízení (ES) 
č. 139/2004.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát může požádat Komisi 
o stanovisko nebo ostatní členské státy 
o připomínky ohledně přímé zahraniční 
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investice na svém území.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domnívá-li se členský stát, že přímá 
zahraniční investice plánovaná nebo 
uskutečněná v jiném členském státě může 
mít vliv na bezpečnost nebo veřejný 
pořádek, může členskému státu, kde je 
přímá zahraniční investice plánována nebo 
byla uskutečněna, poskytnout připomínky. 
Připomínky se souběžně postoupí Komisi.

2. Domnívá-li se členský stát, že přímá 
zahraniční investice plánovaná nebo 
uskutečněná v jiném členském státě může 
mít vliv na bezpečnost nebo veřejný 
pořádek, může členskému státu, kde je 
přímá zahraniční investice plánována nebo 
byla uskutečněna, poskytnout připomínky. 
Připomínky členského státu se zároveň 
postoupí Komisi i ostatním členským 
státům.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se Komise, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom 
nebo více členských státech, může vydat 
stanovisko určené členském státu, v němž 
je přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna. Komise může 
vydat stanovisko bez ohledu na to, zda 
ostatní členské státy poskytly připomínky.

3. Domnívá-li se Komise, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom 
nebo více členských státech, může vydat 
stanovisko určené členském státu, v němž 
je přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna. Komise může 
vydat stanovisko bez ohledu na to, zda 
ostatní členské státy poskytly připomínky. 
Stanovisko Komise se zároveň postoupí 
všem ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise nebo členský stát, který se 
důvodně domnívá, že přímá zahraniční 
investice může mít vliv na bezpečnost nebo 
veřejný pořádek, mohou požádat členský 
stát, v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna, 
o jakékoli informace nezbytné k poskytnutí 
připomínek ve smyslu odstavce 2 nebo 
k vydání stanoviska ve smyslu odstavce 3.

4. Členský stát, který má oprávněné 
důvody se domnívat, že přímá zahraniční 
investice může mít vliv na jeho bezpečnost 
nebo veřejný pořádek, může adresovat 
odůvodněnou žádost Komisi, aby od 
členského státu, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, získala jakékoli informace 
nezbytné k poskytnutí připomínek ve 
smyslu odstavce 2. Komise shromáždí 
veškeré obdržené žádosti o informace 
a postoupí je bez prodlení členskému 
státu, v němž je přímá zahraniční 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna. V odůvodněných případech 
může Komise rovněž požádat z vlastního 
podnětu o informace nezbytné k vydání 
stanoviska ve smyslu odstavce 3.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Připomínky podle odstavce 2 nebo 
stanoviska podle odstavce 3 se adresují 
členskému státu, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, v přiměřené lhůtě a v každém 
případě nejpozději 25 pracovních dnů po 
obdržení informací ve smyslu odstavců 1 
nebo 4. V případech, kdy stanovisko 
Komise následuje po připomínkách jiných 
členských států, má Komise na jeho vydání 
dalších 25 pracovních dnů.

5. Připomínky podle odstavce 2 se 
adresují Komisi a členským státům 
a stanoviska podle odstavce 3 se adresují 
členskému státu, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, v přiměřené lhůtě a v každém 
případě nejpozději 25 pracovních dnů po 
obdržení informací. V případech, kdy 
stanovisko Komise následuje po 
připomínkách jiných členských států, má 
Komise na jeho vydání dalších 25 
pracovních dnů.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy, v nichž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, připomínky ostatních 
členských států podle odstavce 2 
a stanovisko Komise podle odstavce 3 
náležitě zohlední.

6. Členské státy, v nichž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, připomínky ostatních 
členských států podle odstavce 2 
a stanovisko Komise podle odstavce 3, 
jakož i názory vyjádřené v rámci 
koordinační skupiny pro prověřování 
investic podle odstavce 12a náležitě 
zohlední.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud se nejméně jedna třetina 
členských států domnívá, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
jejich bezpečnost nebo veřejný pořádek, 
věnuje členský stát, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, co největší pozornost jejich 
připomínkám a stanovisku Komise 
a poskytne písemné vysvětlení.
Pokud se členský stát těmito 
připomínkami či stanovisky neřídí, 
podpoří Komise dialog mezi členskými 
státy, které poskytly připomínky, 
a členským státem, v němž je dotčená 
přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Spolupráce mezi členskými státy 
podle tohoto článku probíhá 
prostřednictvím kontaktních míst ve 

7. Spolupráce mezi členskými státy 
podle tohoto článku probíhá 
prostřednictvím institucionálních 
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smyslu článku 12. kontaktních míst pro ověřování přímých 
zahraničních investic („institucionální 
kontaktní místa pro ověřování PZI“) 
a koordinační skupiny pro prověřování 
investic zřízené v souladu s článkem 12a.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domnívá-li se Komise, že přímá 
zahraniční investice může mít z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv 
na projekty či programy v zájmu Unie, 
může vydat stanovisko určené členském 
státu, v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna.

1. Domnívají-li se Komise nebo jeden 
či více členských států, že přímá 
zahraniční investice může mít z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv 
na projekty či programy v zájmu Unie, 
vydá Komise stanovisko určené členskému 
státu, v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna. 
Stanovisko Komise se zároveň postoupí 
ostatním členským státům. Toto 
stanovisko se nezveřejní.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát může požádat Komisi 
o stanovisko nebo ostatní členské státy 
o připomínky ohledně přímé zahraniční 
investice na svém území.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Domnívá-li se členský stát, že přímá 
zahraniční investice plánovaná nebo 
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uskutečněná v jiném členském státě může 
mít vliv na jeho bezpečnost nebo veřejný 
pořádek z hlediska projektů nebo 
programů Unie nebo z hlediska zájmů 
Unie, může členskému státu, kde je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, poskytnout připomínky. 
Tyto připomínky se zároveň postoupí 
Komisi.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může členský stát, v němž je 
přímá zahraniční investice plánována nebo 
byla uskutečněna, požádat o jakékoli 
informace nezbytné k vydání stanoviska 
podle odstavce 1.

2. Komise může členský stát, v němž je 
přímá zahraniční investice plánována nebo 
byla uskutečněna, požádat o jakékoli 
informace nezbytné k vydání stanoviska 
podle odstavce 1. Při nakládání 
s takovými informacemi věnuje Komise 
maximální pozornost jejich potenciální 
citlivé povaze. Členský stát, zahraniční 
investor a podnikatel, resp. podnik, 
u nichž se investice uskutečňuje, mohou 
Komisi předložit veškeré příslušné 
informace, které Komise považuje za 
nezbytné pro vydání stanoviska. Tyto 
informace jsou přesné, komplexní 
a spolehlivé a jejich cílem je usnadnit 
srovnatelnost údajů.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise adresuje své stanovisko 
dotčenému členskému státu v přiměřené 
lhůtě a v každém případě nejpozději 25 
pracovních dnů po přijetí informací, o které 
požádala podle odstavce 2. Pokud má 
členský stát prověřovací mechanismus 

3. Komise vydá své stanovisko 
dotčenému členskému státu v přiměřené 
lhůtě, aby v důsledku nepřiměřených 
prodlení neohrozila přímé zahraniční 
investice nebo prověřování na úrovni 
členského státu, a v každém případě 
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podle čl. 3 odst. 1 a Komise obdržela 
informace o prověřovaných přímých 
zahraničních investicích podle čl. 8 
odst. 1, stanovisko se doručí nejpozději 25 
pracovních dnů od obdržení takových 
informací. Pokud jsou k vydání 
stanoviska potřebné dodatečné informace, 
lhůta 25 dnů započne ode dne obdržení 
těchto dodatečných informací.

nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí 
informací nezbytných k vydání stanoviska 
podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Stanovisko Komise se sdělí ostatním 
členským státům.

4. Stanovisko Komise se sdělí ostatním 
členským státům a Evropskému 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, v nichž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední 
stanovisko Komise a v případě, že se jejím 
stanoviskem neřídí, poskytne Komisi 
vysvětlení.

5. Členské státy, v nichž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední 
stanovisko Komise uvedené v odstavci 1 
nebo připomínky členských států uvedené 
v odstavci 1b (novém) a v případě, že se 
stanoviskem Komise nebo připomínkami 
členských států neřídí, poskytnou Komisi 
a příslušným členským státům písemné 
vysvětlení.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud mají hospodářské subjekty, 
organizace občanské společnosti nebo 
sociální partneři, jako jsou odborové 
organizace, relevantní informace o přímé 
zahraniční investici či podstatné a řádně 
odůvodněné obavy s ní spojené, které by 
mohly mít vliv na projekty nebo programy 
v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku, mohou tyto informace 
poskytnout Komisi. Komise může tyto 
informace náležitě zohlednit při vydávání 
svého stanoviska.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud se nejméně jedna třetina 
členských států a Komise domnívá, že 
přímá zahraniční investice může mít vliv 
na jejich bezpečnost nebo veřejný 
pořádek, věnuje členský stát, v němž je 
přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna, co největší 
pozornost připomínkám ostatních 
členských států a stanovisku Komise 
a poskytne písemné vysvětlení.
Pokud se členský stát těmito 
připomínkami či stanovisky neřídí, 
podpoří Komise dialog mezi členskými 
státy, které poskytly připomínky, 
a členským státem, v němž je dotčená 
přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie a zajištění větší 
transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
vyzvat Komisi, aby vydala stanovisko 
k přímé zahraniční investici, která je 
plánována nebo byla uskutečněna 
v určitém členském státě, a aby před daný 
výbor předstoupila a prodiskutovala 
všechny otázky související s uplatňováním 
tohoto nařízení, a zejména 
s uplatňováním ustanovení o prověřování 
investic, které by mohly mít vliv na 
projekty či programy v zájmu Unie, podle 
tohoto nařízení. Komise informuje 
Evropský parlament o krocích, které 
v návaznosti na tyto žádosti uskutečnila.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby informace, 
o které Komise a další členské státy 
požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, 
byly Komisi a dožadujícím členským 
státům zpřístupněny bez zbytečného 
prodlení.

1. Členské státy zajistí, aby informace, 
o které Komise a další členské státy 
požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, 
byly Komisi a dožadujícím členským 
státům zpřístupněny bez zbytečného 
prodlení a v souladu s pravidly 
stanovenými v článku 346 SFEU. Tyto 
informace jsou přesné, obsáhlé 
a spolehlivé a jejich cílem je usnadnit 
srovnatelnost údajů.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vlastnickou strukturu zahraničního a) vlastnickou strukturu, kapitálovou 
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investora a podniku, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, včetně informací 
o vrcholovém kontrolním akcionáři či 
akcionářích;

účast a charakter přímého zahraničního 
investora a konečného investora 
a podniku, v němž je přímá zahraniční 
investice plánována nebo byla 
uskutečněna, včetně informací 
o vrcholovém kontrolním akcionáři či 
akcionářích;

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) financování investice na základě 
informací, které má členský stát 
k dispozici.

e) financování investice a její zdroj, 
včetně dokladu o jeho legalitě, na základě 
nejspolehlivějších informací, které má 
členský stát k dispozici.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy a Komise zajistí 
ochranu důvěrných informací získaných 
při uplatňování tohoto nařízení.

2. Členské státy a Komise zaručí 
nejvyšší úroveň a nejpřísnější normy 
ochrany důvěrných informací získaných 
při uplatňování tohoto nařízení, přičemž 
náležitě zohledňují citlivé informace 
a jednají v souladu s rozhodnutími 
Komise (EU, Euratom) 2015/443 a (EU, 
Euratom) 2015/444.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontaktní místa Institucionální kontaktní místa pro 
prověřování PZI 
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí kontaktní místo pro 
prověřování přímých zahraničních 
investic (dále jen „kontaktní místo pro 
prověřování PZI“) pro účely prověřování 
přímých zahraničních investic. Komise 
a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní 
místa pro prověřování PZI do všech otázek 
souvisejících s uplatňováním tohoto 
nařízení.

1. Každý členský stát určí 
institucionální kontaktní místo pro 
prověřování PZI pro účely prověřování 
přímých zahraničních investic. Komise 
a ostatní členské státy zapojí tato 
institucionální kontaktní místa pro 
prověřování PZI, jež jsou odpovědná za 
prověřování přímých zahraničních 
investic, a zajistí jejich úzkou vzájemnou 
spolupráci ve všech otázkách souvisejících 
s uplatňováním tohoto nařízení, zejména 
v rámci koordinační skupiny pro 
prověřování investic.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Institucionální kontaktní místa pro 
prověřování PZI by měla mít možnost 
udržovat kontakt s jinými kontaktními 
místy zřízenými na základě právních 
předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů, jež mají stejné cíle, 
s cílem podporovat vytváření sítí.

Odůvodnění

Směrnice 2008/114 zavádí například kontaktní místa odpovědná za ochranu evropské kritické 
infrastruktury. Kontakt mezi těmito kontaktními místy a vzájemné poskytování zpětné vazby 
nevyžadují další prostředky a napomohou lepší výměně informací.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Institucionální kontaktní místa pro 
prověřování PZI musí splňovat požadavky 
stejné úrovně jako vnitrostátní 
mechanismy pro prověřování investic, 
například pokud jde o přístup 
k požadovaným informacím, koordinační 
úlohu a zachovávání nejvyšší úrovně 
ochrany důvěrných a citlivých informací.

Odůvodnění

Institucionální kontaktní místa musí mít stejné povinnosti, zejména pokud jde o zabezpečení 
informací.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Koordinační skupina pro prověřování 

investic
1. Zřizuje se koordinační skupina pro 
prověřování investic, které předsedá 
zástupce Komise. Každý členský stát 
jmenuje do této skupiny svého zástupce.
2. Koordinační skupina pro 
prověřování investic sdružuje zástupce 
a odborníky z členských států a Komise 
mimo jiné s cílem sdílet osvědčené 
postupy, řešit problémy členských států 
týkající se fungování jejich systémů 
prověřování a diskutovat o všech 
otázkách, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.
3. Je možné pravidelně zvát i místní 
orgány, hospodářské subjekty, 
institucionální a politické zúčastněné 
strany a orgány, organizace občanské 
společnosti, sociální partnery, jakými jsou 
například odbory, agentury Unie 
a agentury odpovědné za podporu 
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konkrétních regionů nebo odborníky 
v oblasti hospodářských informací, 
jakož  zástupce prověřovacích 
mechanismů ze třetích zemí, aby se 
podělili o své zkušenosti.
4. Komise napomůže účasti 
Evropského parlamentu v roli 
pozorovatele na všech relevantních 
schůzích.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Mezinárodní spolupráce

Členské státy a Komise podporují 
spolupráci, a to v rámci obchodních 
a investičních dohod se třetími zeměmi 
a na mezinárodních fórech zabývajících 
se uplatňováním prověřovacích postupů.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději tři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho 
uplatňování a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto 
procesu zapojí a poskytnou Komisi 
informace nezbytné pro vypracování 
uvedené zprávy.

1. Komise předloží do ... [tři roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté 
každé další tři roky Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu posuzující 
fungování a efektivitu tohoto nařízení. 
Členské státy se do tohoto procesu úzce 
zapojí a poskytnou Komisi informace 
nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doporučí-li zpráva změnu ustanovení 
tohoto nařízení, může k ní být přiložen 
příslušný legislativní návrh.

2. Doporučí-li zpráva změnu ustanovení 
tohoto nařízení, může k ní být přiložen 
příslušný legislativní návrh. Pokud se 
Komise domnívá, že tato změna není 
nutná, předloží Evropskému parlamentu a 
Radě důvody pro toto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu tří let od ... 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tříletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 3 odst. 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutí 
o zrušení ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci vede Komise konzultace 
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s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Příloha – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Fond EFSI:
nařízení (EU) 2015/1017 ze dne 
25. června 2015 o Evropském fondu pro 
strategické investice, Evropském centru 
pro investiční poradenství a Evropském 
portálu investičních projektů a nařízení, 
kterými se mění nařízení (EU) 
č. 1291/2013, (EU) č. 1316/2013 a (EU) 
2015/1017, pokud jde o prodloužení doby 
trvání Evropského fondu pro strategické 
investice, jakož i zavedení technických 
zlepšení daného fondu a Evropského 
centra pro investiční poradenství.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Příloha – odrážky 6 b až 6 i (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– SESAR – jednotné evropské nebe:
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, 
kterým se stanoví rámec pro vytvoření 
jednotného evropského nebe (rámcové 
nařízení).
– Společné technologické iniciativy Unie, 
mimo jiné:
palivové články a vodík, letectví a vodík, 
iniciativa pro inovativní léčiva, 
elektronické součásti a systémy pro 
vedoucí postavení Evropy, průmysl 
založený na biotechnologiích, Shift2Rail.
– Nástroj pro propojení Evropy:
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se vytváří Nástroj pro 
propojení Evropy, mění nařízení (EU) 
č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.
– Akční plán 5G pro Evropu.
– Evropský obranný fond:
sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – 
Vznik Evropského obranného fondu 
(COM)2017)0295).
– Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu:
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
ze dne ..., kterým se zřizuje Program 
rozvoje evropského obranného průmyslu 
s cílem podpořit konkurenceschopnost 
a inovační kapacitu obranného průmyslu 
EU, a Evropský obranný fond – 
rozhodnutí Evropské komise 
o financování přípravné akce v oblasti 
obranného výzkumu (PADR).
– Stálá strukturovaná spolupráce 
(PESCO):
rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze 
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dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje 
stálá strukturovaná spolupráce a stanoví 
seznam zúčastněných členských států.
– Výzkumný fond pro uhlí a ocel:
rozhodnutí Rady (EU) 2017/955 ze dne 
29. května 2017, kterým se mění 
rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí 
výzkumného programu Výzkumného 
fondu pro uhlí a ocel a o víceletých 
technických základních směrech pro tento 
program.


