
AD\1151196CS.docx PE615.451v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2017/0224(COD)

25.4.2018

STANOVISKO

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro 
prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Zpravodaj: Reinhard Bütikofer



PE615.451v02-00 2/34 AD\1151196CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1151196CS.docx 3/34 PE615.451v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj podporuje celkové cíle a hlavní prvky návrhu nařízení na vytvoření rámce, na 
jehož základě by členské státy a Komise prověřovaly přímé zahraniční investice (PZI) 
pocházející ze třetích zemí v EU. Třebaže jsou PZI pro ekonomiku EU často příležitostí, 
mohou nastat i situace, kdy povolení takových investic může být pro bezpečnost a veřejný 
pořádek v Unii a členských státech rizikem.

EU je daleka toho, aby ohledně zahraničních investic v Evropě hovořila jednotně, sladění 
konvergenčních kritérií tam, kde je to možné, proto bude zásadním prvním krokem při 
formulaci stabilních a vzájemně se doplňujících politických přístupů na úrovni EU. EU díky 
tomu bude moci jednotně reagovat na rychle se vyvíjející a stále složitější investiční prostředí
a současně dostat se do souladu s globálními obchodními a investičními partnery, kteří již 
prověřovací mechanismy PZI mají.  

Vytvoření plně funkčního koordinačního rámce v celé EU však bude dlouhodobým úsilím, 
neboť členské státy v současné době zastávají rozdílné přístupy a některé prověřovací 
mechanismus vůbec nemají. Zpravodaj proto doporučuje, aby vytvoření takového 
prověřovacího mechanismu na úrovni členských států zůstalo dobrovolné, jak uvádí návrh 
Komise, přičemž na druhé straně by ty státy, které takové prověřování realizují, mohly úžeji 
spolupracovat. Dále se zpravodaj domnívá, že je nutné sladit informační procesy a současně 
snížit administrativní zátěž pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrhy a vyjasnění návrhu zahrnují:

 upřesnění definice zahraničního investora s ohledem na jeho vlastnickou strukturu
a skutečné ovládání, neboť adresa podniku nemusí nutně odhalit, odkud investice 
skutečně pochází;

 v souladu s rámci prověřování vytvořenými zeměmi OECD rozšíření demonstrativního 
výčtu oblastí kritických technologií, infrastruktury a odvětví, které lze zohlednit a na 
něž by potenciální zahraniční investice mohly mít dopad z hlediska bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku; 

 možnost, že by prověřovací mechanismy členských států a Komise aktivovaly odborové 
organizace po vzoru současného systému ve Spojených státech;

 možnost, že by Evropský parlament z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku 
požadoval aktivaci mechanismu spolupráce pro projekty a programy v zájmu Unie.

 zajištění toho, aby Komise prováděla své prověřování relevantních projektů a programů, 
které jsou v zájmu Unie a financované ze stávajícího (ale i budoucího) víceletého 
finančního rámce;

 omezení případného nesprávného užívání nebo zneužívání takového rámce zajištěním 
toho, aby členské státy poskytovaly odůvodněné objasnění, jak přímá zahraniční 
investice plánovaná v jiném členském státě může ovlivnit jejich bezpečnost nebo 
veřejný pořádek, a rovněž posílením koordinační úlohy Komise; 
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 vytvoření koordinační skupiny pro prověřování investic, v níž by si členské státy, které 
mají prověřovací mechanismus, vyměňovaly informace a názory na probíhající 
prověřování ze strany členských států a Komise; 

 zmírnění zátěže spojené s informačními povinnostmi členských států a stanovení 
povinnosti podat zprávu poprvé po dvou letech od vstupu nařízení v platnost a dále 
podávat zprávy vždy po třech letech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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“) a zahrnuto do mezinárodních 
závazků Unie a jejích členských států
v souvislosti s přímými zahraničními 
investicemi. Vzhledem k této otevřenosti 
by Unie měla podporovat rovné podmínky 
ve vztazích ke třetím zemím.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k tomu, že mechanismy 
prověřování, které existují v některých 
členských státech nebo ve třetích zemích, 
nikdy nepředstavují překážku pro přímé
zahraniční investice za předpokladu, že 
jsou známé a předem očekávané
a zásadním způsobem neoddalují 
uskutečnění investic.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

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) Je důležité poskytnout právní 
jistotu a usilovat o rozsáhlou koordinaci
a spolupráci v EU stanovením rámce pro 
prověřování přímých zahraničních investic
v Unii z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku, jde-li o strategické 
zájmy, a to například klíčové základní 
technologie, strategická aktiva, strategické
a citlivé údaje atd. Není tím dotčena 
výhradní odpovědnost členských států 
udržovat vnitrostátní bezpečnost a veřejný 
pořádek.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Při hodnocení prověřovacího 
mechanismu pro přímé zahraniční 
investice je třeba zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu, a to prostřednictvím 
opatření, která by zamezila 
konkurenčnímu snižování daní i odměn 
na úrovni podniků i na úrovni členských 
států a která by odměňovala sociálně 
odpovědnou politiku kupování podniků, 
která zaručuje zachování pracovních míst
a důstojných mezd.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rámec pro prověřování přímých (8) Rámec pro prověřování přímých 
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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.

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 v rámci 
celosvětového obchodu, a to při 
současném zachování výsad členských 
států při prověřování přímých zahraničních 
investic z důvodu bezpečnosti a veřejného 
pořádku, mimo jiné včetně strategických 
zájmů, klíčových základních technologií, 
strategických aktiv, strategických
a citlivých údajů atd., a s přihlédnutím
k jejich individuální situaci a vnitrostátním 
okolnostem. Rámec by měl také usnadnit 
členským státům, které nemají 
mechanismus prověřování, aby jej přijaly.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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) Zahrnuty by měly být investice, 
které vytvářejí nebo zachovávají 
dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory
z třetích zemí a podniky vykonávajícími 
ekonomickou činnost v některém členském 
státě, a to v rozsahu, v jakém se týkají 
bezpečnosti a veřejného pořádku.

Pozměňovací návrh 7

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, včetně 
účinků na kritickou infrastrukturu, 
technologie, včetně klíčových základních 

(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, včetně 
účinků na kritickou infrastrukturu, kritické 
technologie, včetně klíčových základních 
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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.

technologií, a vstupů či citlivých 
informací, 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 zohlednit, zda 
zahraničního investora vlastní, provozuje 
nebo jinak ovládá, přímo či nepřímo, vláda 
nebo státní orgány třetí země nebo zda 
zahraniční investor plní strategické 
průmyslové cíle vytyčené v rámci státní 
politiky odchozích přímých zahraničních 
investic a je při tom podporován 
prostřednictvím významného financování
a dotací, rozšířených úvěrů a půjček 
vládou třetí země nebo státem vlastněnou 
finanční institucí. Při prověřování přímé 
zahraniční investice může Komise rovněž 
posoudit dopad na konkrétní klíčové 
know-how a technologie, což může být 
důležité z hlediska střednědobé
a dlouhodobé ekonomické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 8

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 

(14) Měl by být vytvořen mechanismus, 
který členským státům a Komisi umožní 
spolupracovat transparentním způsobem
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, na jejichž 
bezpečnost nebo veřejný pořádek může 
mít vliv přímá zahraniční investice
v jiném členském státě, by měly mít 
možnost předložit Komisi své připomínky. 
Komise by pak měla všechny připomínky 
předat členskému státu, v němž je 
investice plánována, a také všem ostatním 
dotčeným členským státům. Komise by 
rovněž měla mít v příslušném případě 
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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 
členské státy předložily připomínky.

možnost vydat stanovisko pro členský stát,
v němž je investice plánována. Na základě 
obdržených připomínek může Komise 
požádat, aby byla záležitost projednána
v rámci koordinační skupiny pro 
prověřování investic.

Pozměňovací návrh 9

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
a členským státům 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 seznam 
projektů nebo programů v zájmu Unie,
v jejichž souvislosti mohou být přímé 
zahraniční investice podrobeny prověření 
ze strany Komise.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Domnívá-li se Komise, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 

(16) Domnívá-li se Komise nebo 
alespoň dva členské státy, že přímá 
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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.

zahraniční investice může mít vliv na 
projekty či programy v zájmu Unie
z důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku, měla by adresovat členskému 
státu, v němž je taková investice plánována 
nebo byla uskutečněna, v přiměřeném 
časovém rámci stanovisko. Členské státy 
by měly stanovisko zohlednit, a pokud se
s ním neztotožňují, 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.

Pozměňovací návrh 11

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 informací, které mají k dispozici, 
též podávat zprávy o přímých zahraničních 
investicích, které byly uskutečněny na 
jejich území.

(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. Členské státy, 
které nemají prověřovací mechanismus, by 
však měly podávat jednou ročně zprávy
o přímých zahraničních investicích, které 
byly uskutečněny na jejich území, pokud 
se tyto investice týkají projektů
a programů, které jsou v zájmu Unie.
Veškeré povinnosti podávání zpráv by 
měly platit od ... [dva roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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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 výměny informací
a koordinace mezi členskými státy
v souvislosti s přímými zahraničními 
investicemi spadajícími do oblasti 
působnosti tohoto nařízení ve všech 
členských státech. Členské státy, v nichž je 
přímá zahraniční investice plánována nebo 
byla uskutečněna, by měly tyto informace 
zpřístupnit na žádost členských států nebo 
Komise nebo koordinační skupiny pro 
prověřování investic. Příslušné informace 
zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická 
struktura zahraničního investora
a financování plánované nebo uskutečněné 
investice, včetně informací o dotacích 
udělených třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 13

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 
prověřování přímých zahraničních investic
v každém členském státě.

(19) Komunikace a spolupráce na úrovni 
členských států a Unie by měly posílit 
zavedením kontaktních míst pro 
prověřování přímých zahraničních investic
v každém členském státě a rovněž zřízením 
koordinační skupiny pro prověřování 
investic. Skupina, která by měla sestávat 
ze zástupců členských států a v jejímž čele 
by měl být zástupce Komise, může sloužit 
jako platforma pro výměnu názorů
a informací a pro lepší spolupráci
a koordinaci a členské státy si v ní mohou
v otázkách přímých zahraničních investic 
vzájemně pomáhat.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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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 ... [čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] a poté každých 
pět let 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.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Za účelem aktualizace projektů 
nebo programů v zájmu Unie, v jejichž 
souvislosti mohou být přímé zahraniční 
investice podrobeny prověření ze strany 
Komise, by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o pozměnění 
seznamu projektů nebo programů v zájmu 
Unie podle čl. 3 odst. 3 a uvedený v příloze 
1. Je zvláště důležité, aby Komise vedla
v rámci přípravné činnosti odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni,
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů1a. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament
a Rada veškeré dokumenty současně
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_______________________

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro 
prověřování přímých zahraničních investic
v Unii z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku ze strany členských 
států a Komise.

Toto nařízení stanoví rámec pro 
prověřování přímých zahraničních investic
v Unii z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku ze strany členských 
států a stanoví v něm úlohu Komise. 

Pozměňovací návrh 17

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 
osoba ze třetí země nebo podnik fakticky 
ovládané nebo vlastněné státními 
příslušníky třetí země, které mají v úmyslu 
uskutečnit či uskutečnily přímou 
zahraniční investici;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „podnikem ze třetí země“ podnik 
založený nebo jinak zřízený podle právních 
předpisů třetí země.

6. „podnikem ze třetí země“ podnik 
založený nebo jinak zřízený podle právních 
předpisů třetí země nebo podnik fakticky 
ovládaný nebo vlastněný státními 
příslušníky třetí země.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou udržovat, 
měnit nebo přijímat mechanismy
k prověřování přímých zahraničních 
investic z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku za podmínek a 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1. Členské státy mohou udržovat, 
měnit nebo přijímat mechanismy
k prověřování přímých zahraničních 
investic z důvodu veřejného pořádku nebo 
bezpečnosti za podmínek a v souladu
s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 20

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, o kterých se má za to, že mají
vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh 21

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 v rámci
stávajícího a budoucího víceletého 
finančního rámce 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 I je uveden seznam projektů či 
programů v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 13a za účelem změny
v seznamu projektů a programů 
uvedeného v příloze I.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Mechanismy spolupráce uvedené
v článcích 8 a 9 mohou být aktivovány 
pouze poté, co členské státy oznámí 
aktivaci svých prověřovacích 
mechanismů. Mechanismy spolupráce 
nemohou být v žádném případě 
aktivovány v souvislosti s uskutečněnými 
investicemi, jestliže členské státy pouze 
prověřují plánované investice. Pouze ve 
výjimečných případech, mají-li členské 
státy a Komise oprávněný důvod se 
domnívat, že údaje uvedené v čl. 10 odst. 2 
se změnily, a pouze v případě, že investice 
byla uskutečněna až poté, co toto nařízení 
vstoupilo v platnost, mohou být 
mechanismy spolupráce aktivovány také
v souvislosti s již uskutečněnými 
investicemi. Pokud je aktivován 
mechanismus spolupráce uvedený
v článku 9 v souvislosti s investicemi 
uskutečňovanými v členských státech, 
které nemají prověřovací mechanismus, 
může se již uskutečněnými investicemi 
zabývat koordinační skupina pro 
prověřování investic uvedená v článku 
12a.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
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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:

Při prověřování přímých zahraničních 
investic z důvodu bezpečnosti nebo 
veřejného pořádku jednoho nebo více 
členských států nebo bezpečnosti
a veřejného pořádku z hlediska projektů 
nebo programů v zájmu Unie mohou 
členské státy a Komise zvážit potenciální 
účinky mimo jiné na:

Pozměňovací návrh 25

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,

– kritickou a strategickou 
infrastrukturu, včetně energetiky, vodního 
hospodářství, dopravy, komunikací
a médií, uchovávání údajů, vesmírné, 
zdravotnické, výzkumné nebo finanční 
infrastruktury, jakož i citlivých zařízení
a veškeré bezpečnostní a obranné 
infrastruktury;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– kritické a strategické technologie, 
včetně umělé inteligence, robotiky, 
polovodičů, pokročilých materiálů, 
nanotechnologií, biotechnologií, 
lékařských technologií, technologií
s aplikacemi potenciálního dvojího užití, 
kybernetické bezpečnosti, letecké, 
obranné, vesmírné nebo jaderné 
technologie, 
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bezpečnost dodávek kritických 
vstupů, nebo

– bezpečnost dodávek kritických 
vstupů vzácných a strategických 
materiálů; nebo

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přístup k citlivým informacím nebo 
schopnost kontrolovat citlivé informace.

– přístup k citlivým údajům
a informacím nebo schopnost kontrolovat 
citlivé údaje a informace.

Pozměňovací návrh 29

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.

Při určování toho, zda přímá zahraniční 
investice může mít vliv na bezpečnost nebo 
veřejný pořádek, členské státy a Komise 
vezmou v úvahu, zda je zahraniční investor 
přímo či nepřímo ovládán vládou nebo 
státními orgány třetí země nebo plní 
strategické průmyslové cíle vytyčené
v rámci státní politiky odchozích přímých 
zahraničních investic a je při tom 
podporován formou významného 
financování nebo dotací, rozšířeného 
úvěru a půjček ze strany vlády třetí země 
nebo finanční instituce ve vlastnictví 
státu. Při prověřování přímé zahraniční 
investice může Komise rovněž posoudit 
dopad na konkrétní klíčové know-how
a technologie, což může být důležité
z hlediska střednědobé a dlouhodobé 
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ekonomické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prověřovací mechanismy členských 
států musí být transparentní a nesmí 
dopustit diskriminaci mezi třetími zeměmi. 
Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
které prověřování vyvolají, důvody pro 
prověřování a použitelná podrobná 
procesní pravidla.

1. Prověřovací mechanismy členských 
států musí být transparentní a nesmí 
dopustit diskriminaci mezi třetími zeměmi. 
Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
které prověřování vyvolají, důvody pro 
prověřování a použitelná podrobná 
procesní pravidla týkající se prověřování
a rozhodnutí o prověřování.

Pozměňovací návrh 31

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 zajistí 
jejich zveřejnění. Takové časové rámce 
jim umožní zohlednit připomínky 
členských států podle článku 8
a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.

Pozměňovací návrh 32

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. Důvěrné informace, včetně 
obchodně citlivých informací, zpřístupněné 
dotčenými zahraničními investory
a dotčeným podnikem jsou řádně 
chráněny.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování prověřovacích mechanismů 
členskými státy a každoroční podávání 
zpráv

Oznamování prověřovacích mechanismů 
členskými státy a podávání zpráv

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy oznámí Komisi své 
stávající prověřovací mechanismy 
nejpozději do [...] (30 dnů od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost). Členské státy 
oznámí Komisi jakoukoli změnu 
stávajícího prověřovacího mechanismu 
nebo nově přijatého prověřovacího 
mechanismu nejpozději 30 dnů od vstupu 
tohoto mechanismu v platnost.

1. Členské státy oznámí Komisi své 
stávající prověřovací mechanismy 
nejpozději do [... 30 dnů od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Členské státy 
oznámí Komisi jakoukoli změnu 
stávajícího prověřovacího mechanismu 
nebo nově přijatého prověřovacího 
mechanismu nejpozději 30 dnů od vstupu
tohoto mechanismu nebo změny 
stávajícího mechanismu v platnost.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

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:

2. Do ... [2 roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a poté každé dva roky 
členské státy, které mají prověřovací 
mechanismy, předkládají Komisi zprávu
o jejich uplatňování. Zpráva za každé 
vykazované období obsahuje zejména 
informace o:
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozhodnutích o prověření ve 
vztahu k projektům a programům v zájmu 
Unie;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je snížit administrativní zátěž pro členské státy. Tyto 
informace již bude mít k dispozici Komise (ustanovení čl. 8 odst. 1), která bude schopna tyto 
údaje dát dohromady.

Pozměňovací návrh 38

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.

3. Do ... [dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a poté každý rok 
předloží členské státy, které nemají 
prověřovací mechanismy, Komisi zprávu
o přímých zahraničních investicích, které 
byly uskutečněny na jejich území, pokud 
se týkají projektů a programů v zájmu 
Unie.
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Pozměňovací návrh 39

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

Pozměňovací návrh 40

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 Komisi poskytnout 
připomínky. Komise shromáždí všechny 
obdržené připomínky a sdělí je členskému 
státu, kde je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna, a všem 
ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh 41

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 

3. Domnívá-li se Komise, že přímá 
zahraniční investice může mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom 
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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.

nebo více členských státech, může vydat 
stanovisko určené členském státu, v němž 
je přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna. Toto stanovisko je 
sděleno i všem ostatním členským státům.
Komise může vydat stanovisko bez ohledu 
na to, zda ostatní členské státy poskytly 
připomínky.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

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 se důvodně 
domnívá, že přímá zahraniční investice 
může mít vliv na jeho bezpečnost nebo 
veřejný pořádek, se může na Komisi 
obrátit s žádostí, aby mu poskytla veškeré 
informace, jež obdržela od členského 
státu, v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna, a jež 
jsou nezbytné k poskytnutí připomínek ve 
smyslu odstavce 2. Členské státy mají na 
zaslání žádosti o informace Komisi pět 
pracovních dní ode dne oznámení 
aktivace prověřovacího mechanismu 
podle odstavce 1. Komise shromáždí 
veškeré obdržené žádosti o informace
a neprodleně je sdělí členskému státu, kde 
je přímá zahraniční investice plánována 
nebo byla uskutečněna, a ostatním 
členským státům. Komise může také
z vlastního podnětu požádat členský stát,
v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna,
o jakékoli informace nezbytné k vydání 
stanoviska podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
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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 
Komisi poskytují v přiměřené lhůtě a 
v každém případě nejpozději 20 
pracovních dnů po obdržení informací ve 
smyslu odstavců 1 nebo 4. Komise předá 
obdržené připomínky členskému státu,
v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo uskutečněna, do pěti
pracovních dnů. Komise vydá stanovisko
ve smyslu odstavce 3 do 25 pracovních 
dnů a v případech, kdy stanovisko Komise 
následuje po připomínkách jiných 
členských států, má Komise na jeho vydání 
dalších 25 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

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 připomínky vyjádřené v rámci 
koordinační skupiny pro prověřování 
investic podle odstavce 12a náležitě 
zohlední.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Spolupráce mezi členskými státy 
podle tohoto článku probíhá 
prostřednictvím kontaktních míst ve 
smyslu článku 12.

7. Spolupráce mezi členskými státy 
podle tohoto článku probíhá 
prostřednictvím diskuse v rámci 
koordinační skupiny pro prověřování 
investic uvedené v článku 12a, pokud o to 
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Komise požádá.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámec pro prověřování Komisí Mechanismus spolupráce pro prověřování 
projektů a programů v zájmu Unie

Pozměňovací návrh 47

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. Pokud se Komise nebo alespoň dva 
členské státy důvodně domnívají, že přímá 
zahraniční investice může mít z důvodu 
bezpečnosti nebo veřejného pořádku 
jednoho nebo více členských států vliv na 
projekty či programy v zájmu Unie, vydá 
Komise stanovisko určené členskému
státu, v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropský parlament může
z důvodu bezpečnosti nebo veřejného 
pořádku požadovat aktivaci mechanismu 
spolupráce pro projekty a programy
v zájmu Unie. Komise v co nejvyšší míře 
zohlední stanovisko Evropského 
parlamentu a v případě, že se jeho 
stanoviskem neřídí, poskytne Evropskému 
parlamentu vysvětlení.
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Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Domnívá-li se členský stát, že 
přímá zahraniční investice může mít vliv 
na projekty či programy v zájmu Unie, 
může požádat Komisi, aby vydala
stanovisko určené členskému státu,
v němž je přímá zahraniční investice 
plánována.

Pozměňovací návrh 50

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 požádat členský stát,
v němž je přímá zahraniční investice 
plánována nebo uskutečněna, o doplňující
informace podle článku 10. V případě 
vyžádání takové informace Komise 
vysvětlí, jak konkrétně by mohla 
plánovaná, projednávaná či již 
uskutečněná přímá zahraniční investice 
ovlivnit bezpečnost či veřejný pořádek.

Pozměňovací návrh 51

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 nebránila přímým zahraničním 
investicím ani prověřování na vnitrostátní 
úrovni, a v každém případě nejpozději 25 
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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.

pracovních dnů po přijetí informací
nezbytných k vydání stanoviska podle 
odstavce 1.

Pozměňovací návrh 52

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. Pokud Komise 
předkládá stanovisko podle tohoto článku, 
informuje Evropský parlament v rámci 
strukturovaného dialogu o přímé 
zahraniční investici, která ovlivňuje 
bezpečnost a veřejný pořádek. Je nutné 
plně zohlednit čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh 53

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, zohlední stanovisko Komise a 
v případě, že se jejím stanoviskem neřídí, 
poskytnou Komisi písemné vysvětlení. 
Komise předá toto vysvětlení ostatním 
členským státům, přičemž plně zohlední 
čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 10 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na informace Výměna informací

Pozměňovací návrh 55

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 veškeré 
informace, o které požádala Komise podle 
čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 nebo 
koordinační skupina pro prověřování 
investic, byly zpřístupněny bez zbytečného 
prodlení, přičemž je nutno zohlednit 
citlivost informací a zajistit důvěrnost.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 
tohoto článku obsahují zejména:

2. Informace uvedené v odstavci 1 
tohoto článku mohou obsahovat mimo 
jiné:

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) vlastnickou strukturu zahraničního 
investora a podniku, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla 
uskutečněna, včetně informací
o vrcholovém kontrolním akcionáři či 
akcionářích, administrativním vedení
a orgánech dozoru.
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Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnotu přímé zahraniční investice; b) hodnotu přímé zahraniční investice
a odhad jejího dopadu na odvětví;

Pozměňovací návrh 59

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 legálnost 
jeho zdroje, na základě informací, které má 
členský stát k dispozici.

Pozměňovací návrh 60

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, Evropský parlament
a Komise zajistí plnou ochranu důvěrných 
informací, včetně informací citlivých
z obchodního hlediska, získaných při 
uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 61

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 

Každý členský stát, bez ohledu na to, zda 
má prověřovací mechanismus, určí 
kontaktní místo pro prověřování přímých 
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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.

zahraničních investic (dále jen „kontaktní 
místo pro prověřování PZI“). Komise
a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní 
místa pro prověřování PZI a koordinační 
skupinu pro prověřování investic do všech 
otázek souvisejících s uplatňováním tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 62

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 jednoho 
zástupce/odborníka.

2. Skupina si může vyměňovat názory
a informace o jakýchkoli přímých 
zahraničních investicích, které jsou 
prověřovány v rámci vnitrostátních 
prověřovacích mechanismů členských 
států a u nichž byly aktivovány 
mechanismy spolupráce podle článku 8 
nebo 9, včetně výměny osvědčených 
postupů a získaných zkušeností mezi 
členskými státy ve věci prověřování 
přímých zahraničních investic.

3. Skupina může projednávat rovněž 
jakoukoli otázku týkající se politiky Unie 
ohledně přílivu zahraničních investic.

4. Na žádost členských států může 
Komise zařadit na program jednání 
investice plánované v členských státech, 
které nemají prověřovací mechanismus.

5. Komise každoročně předkládá 
Evropskému parlamentu zprávu
o činnosti, šetřeních a výměně názorů
v rámci skupiny pro koordinaci 
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prověřování investic.

Pozměňovací návrh 63

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. Nejpozději ... [4 roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] a poté každých 
pět let 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.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 3a na dobu pěti let od 
… [datum vstupu tohoto nařízení
v platnost]. 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
3 odst. 3a kdykoli zrušit. Rozhodnutím
o zrušení se 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. Netýká se 
platnosti již platných aktů přijatých
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v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 3 odst. 3a vstoupí v platnost, 
pouze 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 65

Návrh nařízení
Příloha I – odrážka 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společné technologické iniciativy 
Unie, mimo jiné: palivové články a vodík, 
letectví a letecká doprava, iniciativa pro 
inovativní léčiva, elektronické součásti
a systémy pro vedoucí postavení Evropy, 
průmysl založený na biotechnologiích, 
Shift2Rail, jednotné evropské nebe 
(SESAR);

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – odrážka 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha I – odrážka 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Evropský fond pro strategické 
investice

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha I – odrážka 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nařízení Evropského parlamentu
a Rady (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 o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha I – odrážka 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde
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o prodloužení doby trvání Evropského 
fondu pro strategické investice, jakož
i zavedení technických zlepšení daného 
fondu a Evropského centra pro investiční 
poradenství;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha I – odrážka 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu;

a) Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu, a

b) Evropský program obranného výzkumu 
/ Evropský obranný fond

– rozhodnutí Evropské komise
o financování přípravné akce v oblasti 
obranného výzkumu (PADR);
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