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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí 
na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu 
zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0124),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0084/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanoviska Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, 
a Výboru pro právní záležitosti (A7-000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Za tímto účelem by měla být zavedena 
pravidla původu, aby veřejní zadavatelé / 
zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby 
vztahují mezinárodní závazky Evropské 
unie. Původ zboží by se měl určovat v 
souladu s články 22 až 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým 
se vydává celní kodex Společenství. Podle 
tohoto nařízení by se zboží mělo považovat 

(11) Za tímto účelem by měla být zavedena 
pravidla původu, aby veřejní zadavatelé / 
zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby 
vztahují mezinárodní závazky Evropské 
unie. Původ zboží by se měl určovat v 
souladu s články 22 až 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým 
se vydává celní kodex Společenství. Podle 
tohoto nařízení by se zboží mělo považovat 
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za zboží Unie, pokud bylo zcela pořízeno 
či vyrobeno v Unii. Zboží, na jehož výrobě 
se podílela jedna nebo více třetích zemí, by 
se mělo považovat za zboží pocházející ze 
země, kde došlo k poslednímu 
podstatnému hospodářsky zdůvodněnému 
zpracování nebo opracování, které bylo 
provedeno v podnicích k tomu vybavených 
a které vyústilo v nový výrobek nebo 
představuje důležitý stupeň výroby. Původ 
služby by se měl určovat na základě 
původu fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Pokyny uvedené v 9. bodu 
odůvodnění by měly zahrnovat praktické 
uplatňování pravidel původu.

za zboží Unie, pokud bylo zcela pořízeno 
či vyrobeno v Unii. Zboží, na jehož výrobě 
se podílela jedna nebo více třetích zemí, by 
se mělo považovat za zboží pocházející ze 
země, kde došlo k poslednímu 
podstatnému hospodářsky zdůvodněnému 
zpracování nebo opracování, které bylo 
provedeno v podnicích k tomu vybavených 
a které vyústilo v nový výrobek nebo 
představuje důležitý stupeň výroby. Původ 
služby by se měl určovat na základě 
původu fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Původ služby by měl být určen 
v souladu se zásadami Všeobecné dohody 
WTO o obchodu se službami (GATS). 
Ustanovení pravidel pro původ služeb by 
měla zabránit tomu, aby byl omezený 
přístup na trh EU s veřejnými zakázkami 
obcházen zakládáním společností 
zastoupených pouze číslem poštovní 
schránky. Pokyny uvedené v 9. bodu 
odůvodnění by měly zahrnovat praktické 
uplatňování pravidel původu.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by zpravodaj chtěl zdůraznit, že je důležité zabránit tomu, aby 
byla omezení trhu obcházena zakládáním společností zastoupených pouze číslem poštovní 
schránky (zejména s ohledem na článek 3).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla posoudit, zda schválí, 
aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí] 
měli možnost z postupů při zadávání 
zakázek vyloučit zakázky na zboží a služby 
s odhadovanou hodnotou nejméně 
5 000 000 EUR, na které se nevztahují 

(12) Komise by měla posoudit, zda schválí, 
aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí] 
měli možnost z postupů při zadávání 
zakázek vyloučit zakázky na zboží a služby 
s odhadovanou hodnotou nejméně 
5 000 000 EUR, na které se nevztahují 
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mezinárodní závazky Evropské unie. mezinárodní závazky Evropské unie. To se 
netýká postupů pro zadávání zakázek na 
zboží a služby, které pochází ze zemí 
Evropského hospodářského prostoru 
určených podle příslušných pravidel 
původu, pro zadávání zakázek na zboží a 
služby, které pochází ze zemí využívajících 
režim „Vše kromě zbraní“, jak uvádí 
příloha IV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o 
uplatňování systému všeobecných celních 
preferencí, a dále pro zadávání zakázek 
na zboží a služby, které pochází z 
rozvojových zemí, jež jsou v důsledku 
nedostatečné diverzifikace a 
nedostatečného začlenění do 
mezinárodního obchodního systému 
zranitelné, jak uvádí příloha VII téhož 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodaj objasňuje, které třetí země nemají být zahrnuty do 
oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) U zakázek s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise 
schválit zamýšlené vyloučení, pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh v 
oblasti zadávání veřejných zakázek 
uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží 
a/nebo služby svůj původ, obsahuje 
výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh 
u zboží a/nebo služeb, pro které se 
vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková 
dohoda, měla by Komise schválit 
vyloučení, pokud třetí země zachovává 

(15) U zakázek s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise 
schválit zamýšlené vyloučení, pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh v 
oblasti zadávání veřejných zakázek 
uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží 
a/nebo služby svůj původ, obsahuje 
výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh 
u zboží a/nebo služeb, pro které se 
vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková 
dohoda, měla by Komise schválit 
vyloučení, pokud třetí země zachovává 
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restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek, jež vedou k nedostatečně 
důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi 
Unií a dotyčnou třetí zemí. Nedostatečně 
důsledná reciprocita by se měla 
předpokládat v situaci, kdy restriktivní 
opatření v oblasti veřejných zakázek 
způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb EU.

restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek, jež vedou k nedostatečně 
důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi 
Unií a dotyčnou třetí zemí, a zahájit 
šetření přístupu hospodářských subjektů, 
zboží a služeb EU na trh s veřejnými 
zakázkami dané třetí země. Nedostatečně 
důsledná reciprocita by se měla 
předpokládat v situaci, kdy restriktivní 
opatření v oblasti veřejných zakázek 
způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb EU.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by zpravodaj chtěl lépe propojit postupy stanovené v článku 6 
a článku 8.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise musí mít kdykoliv možnost 
dát z vlastní iniciativy nebo na žádost 
zúčastněných stran či členského státu 
podnět k prošetření externího zadávání 
zakázek, pokud jde o údajné zachovávání 
restriktivních postupů ze strany třetí země. 
Přihlédnout by se mělo zejména ke 
skutečnosti, že v souladu s ustanoveními 
čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení schválila 
Komise řadu zamýšlených vyloučení pro 
třetí země. Těmito vyšetřovacími postupy 
není dotčeno nařízení Rady (ES) č. 
3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým 
se stanoví postupy Společenství v oblasti 
společné obchodní politiky k zajištění 
výkonu práv Společenství podle 
mezinárodních obchodních pravidel, 
zejména pravidel sjednaných v rámci 

(20) Komise musí mít kdykoliv možnost 
dát z vlastní iniciativy nebo na žádost 
zúčastněných stran či členského státu 
podnět k prošetření externího zadávání 
zakázek, pokud jde o údajné zachovávání 
restriktivních postupů ze strany třetí země. 
Těmito vyšetřovacími postupy není 
dotčeno nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze 
dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví 
postupy Společenství v oblasti společné 
obchodní politiky k zajištění výkonu práv 
Společenství podle mezinárodních 
obchodních pravidel, zejména pravidel 
sjednaných v rámci Světové obchodní 
organizace.
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Světové obchodní organizace.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s ustanoveními, jejichž cílem je lépe propojit postupy stanovené v článku 
6 a článku 8.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud konzultace s danou zemí 
nevedou k dostatečnému zlepšení 
příležitostí hospodářských subjektů, zboží 
a služeb EU při zadávání veřejných 
zakázek, měla by Komise přijmout vhodná 
omezující opatření.

(22) Pokud konzultace s danou zemí 
nevedou v přiměřeném časovém rámci 
k dostatečnému zlepšení příležitostí 
hospodářských subjektů, zboží a služeb EU 
při zadávání veřejných zakázek, nebo 
pokud daná země nepřijme dostatečná 
nápravná opatření, měla by Komise 
přijmout vhodná omezující opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by se zpravodaj chtěl vyhnout nekonečnému opakování
postupu konzultace (uvedení do souladu s vypuštěním čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato opatření mohou zahrnovat 
povinné vyloučení některých druhů zboží a 
služeb z dané třetí země z postupů při 
zadávání veřejných zakázek v Evropské 
unii nebo uvalení povinné cenové sankce 
na nabídky zboží a služeb pocházejících z 
dané třetí země. Aby nedocházelo k 

(23) Tato opatření mohou zahrnovat 
povinné vyloučení některých druhů zboží a 
služeb z dané třetí země z postupů při 
zadávání veřejných zakázek v Evropské 
unii nebo uvalení povinné cenové sankce 
na nabídky zboží a služeb pocházejících z 
dané třetí země. Aby nedocházelo k 
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obcházení těchto opatření, může být rovněž 
nezbytné vyloučit určité právnické osoby 
pod zahraniční kontrolou nebo 
v zahraničním vlastnictví usazené v 
Evropské unii, které nevyvíjejí významnou 
podnikatelskou činnost, jež je přímo a 
skutečně propojena s hospodářstvím 
daného členského státu. Vhodná opatření 
by měla být přiměřená restriktivním 
postupům při zadávání veřejných zakázek, 
jichž se týkají.

obcházení těchto opatření, může být rovněž 
nezbytné vyloučit určité právnické osoby 
pod zahraniční kontrolou nebo 
v zahraničním vlastnictví usazené v 
Evropské unii, které nevyvíjejí významnou 
podnikatelskou činnost, jež je přímo a 
skutečně propojena s hospodářstvím 
daného členského státu. Vhodná opatření 
by měla být přiměřená restriktivním 
postupům při zadávání veřejných zakázek, 
jichž se týkají, a měla by platit nejdéle po 
dobu pěti let.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodaj časově vymezuje povinné vyloučení některých druhů 
zboží a služeb na pět let.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S ohledem na celkovou politiku Unie 
pro nejméně rozvinuté země, jak ji stanoví 
mj. nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 
22. července 2008 o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí pro 
období od 1. ledna 2009, je vhodné u zboží 
a služeb z těchto zemí postupovat podobně 
jako u zboží a služeb Unie.

(26) S ohledem na celkovou politiku Unie, 
která podporuje hospodářský růst 
rozvojových zemí a jejich začlenění do 
světového hodnotového řetězce a tvoří 
základ pro zavedení systému všeobecných 
preferencí ze strany Unie, jak uvádí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 978/2012 o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí, je vhodné 
u zboží a služeb z nejméně rozvinutých 
zemí využívajících režim „Vše kromě 
zbraní“ a rovněž u zboží a služeb z 
rozvojových zemí, jež jsou v důsledku 
nedostatečné diverzifikace a 
nedostatečného začlenění do 
mezinárodního obchodního systému 
zranitelné, jak uvádí přílohy IV a VII 
téhož nařízení, postupovat podobně jako u 
zboží a služeb Unie.
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Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by zpravodaj chtěl vyloučit nejméně rozvinuté země a země, u 
nichž je možnost využití zvláštního pobídkového režimu GSP+, z oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Komise by měla nejméně každé tři 
roky předkládat zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení.

(30) Komise by měla nejméně každé tři 
roky předkládat zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení. V ní by měla posoudit, jak 
nařízení funguje a jakého pokroku bylo 
dosaženo v oblasti reciprocity při otevírání 
trhů s veřejnými zakázkami. Spolu s 
druhou zprávou o uplatňování tohoto 
nařízení, kterou Komise předloží 
nejpozději šest let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, Komise předloží návrh 
na zlepšení nařízení nebo uvede, z jakých 
důvodů nejsou z jejího pohledu žádné 
změny nařízení nutné. V případě, že 
Komise nepředloží návrh ani neuvede, z 
jakých důvodů nejsou změny nařízení 
nutné, přestává toto nařízení platit.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodaj zavádí doložku o přezkumu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla přístupu 
zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání 

1. Toto nařízení stanoví pravidla přístupu 
zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání 



PR\1001084CS.doc 11/32 PE516.711v02-00

CS

zakázek na provedení stavebních prací 
a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění 
služeb veřejnými zadavateli / zadavateli 
Unie a stanoví postupy na podporu jednání 
o přístupu zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí s veřejnými zakázkami.

zakázek na provedení stavebních prací 
a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění 
služeb veřejnými zadavateli / zadavateli 
Unie a stanoví postupy na podporu jednání 
o přístupu zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí s veřejnými zakázkami. 
Členské státy nebo jejich veřejní 
zadavatelé / zadavatelé mohou omezit 
přístup zboží a služeb ze třetích zemí do 
svých zadávacích řízení pouze pomocí 
opatření stanovených v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dodavatelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, která na trhu 
nabízí zboží;

a) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto 
osob nebo subjektů, která na trhu nabízí 
provedení stavebních prací nebo staveb, 
dodání výrobků nebo poskytování služeb;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Evropského parlamentu při jednáních o směrnici o 
veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „poskytovatelem služeb“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
která na trhu nabízí provedení stavebních 

b) „uchazečem“ se rozumí hospodářský 
subjekt, který podal nabídku;
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prací nebo stavby či zajištění služby;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Evropského parlamentu při jednáních o směrnici o 
veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnuje pojem „hospodářský subjekt“ 
zároveň dodavatele i poskytovatele služeb;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Evropského parlamentu při jednáních o směrnici o 
veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se hospodářský subjekt, který podal 
nabídku, označuje jako „uchazeč“;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Evropského parlamentu při jednáních o směrnici o 
veřejných zakázkách.
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) znamená „povinná cenová sankce“ 
povinnost zadavatelů zvýšit – s určitými 
výjimkami – cenu za služby a/nebo zboží 
pocházející z některých třetích zemí, jež 
byla nabídnuta v zadávacích řízeních.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Jazyková úprava německého znění.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) se „nedostatečně důsledná 
reciprocita“ předpokládá v situaci, kdy 
restriktivní opatření v oblasti veřejných 
zakázek způsobují vážnou a opakující se 
diskriminaci hospodářských subjektů, 
zboží a služeb Unie. V těchto případech 
Komise prověří, do jaké míry zákony 
dotyčné země v oblasti veřejných zakázek 
zajišťují transparentnost v souladu s 
mezinárodními normami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
veškeré diskriminaci zboží, služeb a 
hospodářských subjektů Unie, a do jaké 
míry veřejní zadavatelé / jednotliví 
zadavatelé zachovávají nebo přijímají 
diskriminační postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Původ zboží se určuje v souladu s 
články 22 až 26 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 ze 
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství18.

1. Původ zboží se určuje v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. xxxx/rrrr ze dne …, kterým se 
stanoví celní kodex Unie1x.

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1

1 x 2012/0027 (COD)

Or. en

Odůvodnění

Nařízení č. 2012/0027 (COD), kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění), se 
v současné době dokončuje a zruší a nahradí nařízení (ES) č. 450/2008 (Modernizovaný celní 
kodex) a nařízení (ES) č. 2913/1992. Hlasování by mělo proběhnout na plenárním zasedání
v září a nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 1.11.2013.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Původ služby se určuje na základě původu 
fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Za původ poskytovatele služeb
se považuje:

Původ služby se určuje na základě původu 
fyzické či právnické osoby, která ji 
poskytuje. Za původ hospodářského 
subjektu poskytujícího služby se považuje:

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu se stanoviskem Evropského parlamentu při jednáních o směrnici o 
veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se zbožím nebo službami pocházejícími z 
nejméně rozvinutých zemí uvedených v 
příloze I nařízení (ES) č. 732/2008 se 
zachází jako se zahrnutým zbožím a 
službami.

Se zbožím nebo službami pocházejícími z 
nejméně rozvinutých zemí uvedených v 
příloze IV nařízení (EU) č. 978/2012 nebo 
z rozvojových zemí, které jsou v důsledku 
nedostatečné diverzifikace a 
nedostatečného začlenění do 
mezinárodního obchodního systému 
zranitelné, jak uvádí příloha VII téhož 
nařízení, se zachází jako se zahrnutým 
zbožím a službami.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by zpravodaj chtěl vyloučit nejméně rozvinuté země a země, u 
nichž je možnost využití zvláštního pobídkového režimu GSP+, z oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise na žádost veřejných zadavatelů / 
zadavatelů posoudí, zda u zakázek, jejichž 
odhadovaná hodnota bez daně z přidané 
hodnoty (DPH) je nejméně než 5 000 000 
EUR, schválí vyloučení z postupů při 
zadávání zakázek nabídky obsahující zboží 
nebo služby s původem mimo Unii, pokud 
více než 50 % celkové hodnoty nabízeného 
zboží a služeb představuje nezahrnuté 

1. Zahájí-li Komise šetření externího
zadávání zakázek podle článku 8, na 
žádost veřejných zadavatelů / zadavatelů a 
po zveřejnění oznámení o zahájení šetření 
v Úředním věstníku Unie posoudí, zda u 
zakázek, jejichž odhadovaná hodnota bez 
daně z přidané hodnoty (DPH) je nejméně 
5 000 000 EUR, schválí vyloučení 
z postupů při zadávání zakázek nabídky 
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zboží a služby, a to za následujících 
podmínek.

obsahující zboží nebo služby s původem 
mimo Unii, pokud více než 50 % celkové 
hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, a to 
za následujících podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by zpravodaj chtěl lépe propojit postupy stanovené v článku 6 
a článku 8.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) případně veškeré další informace, jež 
Komise považuje za důležité.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace musí být předloženy ve 
lhůtě osmi pracovních dnů, počínaje 
prvním pracovním dnem následujícím po 
dni, kdy veřejný zadavatel / zadavatel 
obdrží žádost o doplňující informace. 
Pokud Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 
3 neobdrží žádné informace, běh lhůty se 
pozastaví do doby, než Komise obdrží 
požadované informace.

Tyto informace musí být předloženy ve 
lhůtě osmi kalendářních dnů, počínaje 
prvním kalendářním dnem následujícím 
po dni, kdy veřejný zadavatel / zadavatel 
obdrží žádost o doplňující informace. 
Pokud Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 
3 neobdrží žádné informace, běh lhůty se 
pozastaví do doby, než Komise obdrží 
požadované informace.

Or. en
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Odůvodnění

Zpravodaj hodlá zajistit, aby pojem „kalendářní den“ v celém návrhu důsledně nahradil 
náhodně používané pojmy „den“, „kalendářní den“ a „pracovní den“.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U zakázek uvedených v odstavci 1 
přijme Komise ve lhůtě dvou měsíců
počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení, prováděcí akt, kterým schválí 
zamýšlené vyloučení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 17 odst. 2. Tato lhůta 
může být v náležitě odůvodněných 
případech jednou prodloužena maximálně 
o dva měsíce, zejména pokud informace 
obsažené v oznámení nebo v přiložených 
dokumentech jsou neúplné nebo nepřesné 
nebo pokud v uváděných skutečnostech 
došlo k podstatným změnám. Pokud na 
konci této dvouměsíční lhůty nebo 
prodloužené lhůty Komise nepřijme 
rozhodnutí o schválení či neschválení 
vyloučení, má se za to, že Komise 
vyloučení neschválila.

3. U zakázek uvedených v odstavci 1 
přijme Komise ve lhůtě jednoho měsíce 
počínaje prvním kalendářním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení, prováděcí akt, kterým schválí 
zamýšlené vyloučení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 17 odst. 2. Tato lhůta 
může být v náležitě odůvodněných 
případech jednou prodloužena maximálně 
o jeden měsíc, zejména pokud informace 
obsažené v oznámení nebo v přiložených 
dokumentech jsou neúplné nebo nepřesné 
nebo pokud v uváděných skutečnostech 
došlo k podstatným změnám. Pokud na 
konci této měsíční lhůty nebo prodloužené 
lhůty Komise nepřijme rozhodnutí o 
schválení či neschválení vyloučení, má se 
za to, že Komise vyloučení neschválila.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj hodlá zajistit, aby pojem „kalendářní den“ v celém návrhu důsledně nahradil 
náhodně používané pojmy „den“, „kalendářní den“ a „pracovní den“. Dále by chtěl zkrátit 
délku postupů v celém návrhu, a zajistit tak možnost rychlejší ochrany.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se předpokládá 
nedostatečně důsledná reciprocita 
v případech, kdy restriktivní opatření v 
oblasti veřejných zakázek způsobují 
vážnou a opakující se diskriminaci 
hospodářských subjektů, zboží a služeb 
Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec je nahrazen novým čl. 2 odst. 2 písm. e a (nové).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit:

vypouští se

a) do jaké míry zákony dotyčné země v 
oblasti veřejných zakázek zajišťují 
transparentnost v souladu s 
mezinárodními normami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a zabraňují 
veškeré diskriminaci zboží, služeb a 
hospodářských subjektů Unie;
b) do jaké míry veřejní zadavatelé / 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči zboží, 
službám a hospodářským subjektům Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Tento odstavec je nahrazen novým čl. 2 odst. 2 písm. e a (nové).

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, 
kdy Komise přijala prováděcí akt o 
dočasném přístupu zboží a služeb ze země, 
která se zapojuje do významných jednání 
s Unií, jak stanoví čl. 9 odst. 4.

8. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, 
kdy Komise přijala prováděcí akt o 
dočasném přístupu zboží a služeb ze země, 
která se zapojuje do jednání s Unií, jak 
stanoví čl. 9 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domnívá-li se Komise, že je to v zájmu 
Unie, může z vlastní iniciativy nebo na 
žádost zúčastněných stran či členského 
státu kdykoli zahájit šetření externího 
zadávání zakázek, pokud jde o možné 
použití restriktivních opatření.

Komise může z vlastní iniciativy nebo na 
žádost zúčastněných stran, veřejného 
zadavatele / zadavatele či členského státu 
kdykoli zahájit šetření externího zadávání 
zakázek, pokud jde o možné použití 
restriktivních opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Šetření podle odstavce 1 se vede na 
základě kritérií uvedených v článku 6.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení, zda příslušná třetí země 
zachovává restriktivní opatření, provádí 
Komise na základě informací předložených 
zúčastněnými stranami a členskými státy 
a/nebo skutečností shromážděných během 
šetření; posouzení se dokončí ve lhůtě 
devíti měsíců od začátku šetření. V řádně 
odůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena o tři měsíce.

3. Posouzení, zda příslušná třetí země 
zachovává restriktivní opatření, provádí 
Komise na základě informací předložených 
zúčastněnými stranami a členskými státy 
a/nebo skutečností shromážděných během 
šetření; posouzení se dokončí ve lhůtě šesti
měsíců od začátku šetření. V řádně 
odůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena o tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj by chtěl zkrátit délku postupů v celém návrhu, a zajistit tak možnost rychlejší 
ochrany.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dotyčná třetí země zrušila, 
pozastavila nebo špatně provádí přijatá 

Pokud dotyčná třetí země zrušila, 
pozastavila nebo špatně provádí přijatá 



PR\1001084CS.doc 21/32 PE516.711v02-00

CS

nápravná opatření, může Komise: nápravná opatření, jedná Komise 
v souladu s článkem 10 a přijme 
prováděcí akty, jimiž omezí přístup zboží a 
služeb pocházejících ze třetí země.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by se zpravodaj chtěl vyhnout nekonečnému opakování 
postupu konzultace.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) obnovit nebo znovu zahájit konzultaci s 
dotyčnou třetí zemí a/nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by se zpravodaj chtěl vyhnout nekonečnému opakování 
postupu konzultace.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) na základě článku 10 přijmout 
prováděcí akty, jimiž omezí přístup zboží a 
služeb pocházejících z této třetí země.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by se zpravodaj chtěl vyhnout nekonečnému opakování 
postupu konzultace.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže je po zahájení konzultace 
zřejmé, že nejvhodnějším prostředkem k 
ukončení restriktivních postupů při 
zadávání veřejných zakázek je uzavření 
mezinárodní dohody, povedou se jednání 
podle článků 207 a 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Zapojuje-li se 
daná země do významných jednání 
s Evropskou unií o přístupu na trh v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, může Komise 
přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že 
zboží a služby z této země nemohou být 
vyloučeny z postupů při zadávání zakázek 
podle článku 6.

4. Jestliže je po zahájení konzultace 
zřejmé, že nejvhodnějším prostředkem k 
ukončení restriktivních postupů při 
zadávání veřejných zakázek je uzavření 
mezinárodní dohody, povedou se jednání 
podle článků 207 a 218 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Zapojuje-li se 
daná země do jednání s Evropskou unií o 
přístupu na trh v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, může Komise přijmout 
prováděcí akt, kterým stanoví, že zboží a 
služby z této země nemohou být vyloučeny 
z postupů při zadávání zakázek podle 
článku 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Nevede-li konzultace s danou třetí zemí 
do 15 měsíců od svého zahájení 
k uspokojivým výsledkům, ukončí Komise 
konzultaci a zváží, zda přijme prováděcí 
akty omezující přístup zboží a služeb 
pocházejících ze třetí země podle článku 
10.

6. Nevede-li konzultace s danou třetí zemí 
do 12 měsíců od kalendářního dne svého 
zahájení k uspokojivým výsledkům, ukončí 
Komise konzultaci a zváží, zda přijme 
prováděcí akty omezující přístup zboží a 
služeb pocházejících ze třetí země podle 
článku 10.
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Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj by chtěl zkrátit délku postupů v celém návrhu, a zajistit tak možnost rychlejší 
ochrany.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže se při šetření podle článku 8 a po 
uplatnění postupu stanoveného v článku 9 
zjistí, že restriktivní opatření v oblasti 
veřejných zakázek přijatá nebo 
zachovávaná danou třetí zemí vedou k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí, jak se uvádí v článku 6, může 
Komise přijmout prováděcí akty, jimiž 
dočasně omezí přístup nezahrnutého zboží 
a služeb pocházejících z této třetí země. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 17 
odst. 2.

1. Jestliže se při šetření podle článku 8 a po 
uplatnění postupu stanoveného v článku 9 
zjistí, že restriktivní opatření v oblasti 
veřejných zakázek přijatá nebo 
zachovávaná danou třetí zemí vedou k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí, jak se uvádí v článku 6, může 
Komise přijmout prováděcí akty, jimiž 
dočasně omezí přístup nezahrnutého zboží 
a služeb pocházejících z této třetí země, a 
to nejdéle na pět měsíců. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 17 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodaj časově vymezuje povinné vyloučení některých druhů 
zboží a služeb na pět let.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud opatření přijatá podle čl. 9 odst. 4 a 
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článku 10 nebyla již pozastavena nebo 
zrušena, přestanou platit pět let poté, co 
vstoupila v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodaj časově vymezuje povinné vyloučení některých druhů 
zboží a služeb na pět let.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé / zadavatelé se 
mohou rozhodnout neuplatnit v 
zadávacím řízení opatření podle článku 10:

1. Veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou 
Komisi požádat, aby neuplatnila v 
zadávacím řízení opatření podle článku 10:

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná kvůli lepšímu propojení postupů stanovených v článku 6 a článku 8 a 
kvůli změnám, které z toho plynou.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Pokud na konci patnáctidenní lhůty 
Komise nepřijme rozhodnutí o schválení 
či neschválení této žádosti, má se za to, že 
Komise vyloučení neschválila. Ve 
výjimečných případech může být tato 
lhůta prodloužena o dalších nejvýše pět 
kalendářních dnů. 
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Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná kvůli lepšímu propojení postupů stanovených v článku 6 a článku 8 a 
kvůli změnám, které z toho plynou.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejný zadavatel / zadavatel 
zamýšlí neuplatňovat opatření přijatá podle 
článku 10 tohoto nařízení nebo obnovená 
podle článku 11, uvede svůj úmysl v 
oznámení o zakázce, které zveřejní 
v souladu s článkem 35 směrnice 
2004/18/ES nebo článkem 42 směrnice 
2004/17/ES. Oznámí to rovněž Komisi ve 
lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne 
zveřejnění oznámení o zakázce.

Pokud veřejný zadavatel / zadavatel 
zamýšlí neuplatňovat opatření přijatá podle 
článku 10 tohoto nařízení nebo obnovená
podle článku 11, uvede svůj úmysl v 
oznámení o zakázce, které zveřejní 
v souladu s článkem 35 směrnice 
2004/18/ES nebo článkem 42 směrnice 
2004/17/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná kvůli lepšímu propojení postupů stanovených v článku 6 a článku 8 a 
kvůli změnám, které z toho plynou.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení se zasílá prostřednictvím 
jednotného formuláře elektronickou 
cestou. Komise přijme prováděcí akty, 
které stanoví jednotné formuláře oznámení 
o zakázce a oznámení v souladu s 

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví jednotné formuláře oznámení o 
zakázce v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 17 odst. 3.
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poradním postupem uvedeným v čl. 17 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná kvůli lepšímu propojení postupů stanovených v článku 6 a článku 8 a 
kvůli změnám, které z toho plynou.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení obsahuje tyto údaje: vypouští se
a) název a kontaktní údaje veřejného 
zadavatele / zadavatele;
b) popis předmětu zakázky;
c) informace o původu hospodářských 
subjektů a zboží a/nebo služeb, jež mají 
být přijaty;
d) důvody, na nichž se zakládá rozhodnutí 
o neuplatnění omezujících opatření, a 
podrobné odůvodnění použití výjimky;
e) případně veškeré další informace, jež 
veřejný zadavatele / zadavatel považuje za 
důležité.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná kvůli lepšímu propojení postupů stanovených v článku 6 a článku 8 a 
kvůli změnám, které z toho plynou.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci podle článku 14 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti jakýchkoli již platných aktů 
přijatých v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci podle článku 14 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním kalendářním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti jakýchkoli již 
platných aktů přijatých v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj hodlá zajistit, aby pojem „kalendářní den“ v celém návrhu důsledně nahradil 
náhodně používané pojmy „den“, „kalendářní den“ a „pracovní den“.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2017 a nejméně každé tři roky 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení 
a o pokroku mezinárodních jednání, pokud 
jde o přístup hospodářských subjektů EU k 
zadávání veřejných zakázek ve třetích 
zemích, prováděných podle tohoto 
nařízení. Za tímto účelem předloží členské 
státy Komisi na její žádost náležité 
informace.

Nejméně každé tři roky od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení a o pokroku 
mezinárodních jednání, pokud jde o přístup 
hospodářských subjektů EU k zadávání 
veřejných zakázek ve třetích zemích, 
prováděných podle tohoto nařízení. Za 
tímto účelem předloží členské státy Komisi 
na její žádost náležité informace. Spolu se 
svou druhou zprávou předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh usnesení k 
pozměněnému nařízení, nebo uvede, z 
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jakých důvodů nejsou podle ní žádné 
změny nařízení nutné. Pokud Komise tuto 
povinnost nesplní, přestane toto nařízení 
po uplynutí druhého roku od předložení 
druhé zprávy platit.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem zpravodaj zavádí doložku o přezkumu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 21. března 2012 Komise předložila tzv. iniciativu v oblasti mezinárodního zadávání 
veřejných zakázek, návrh nařízení, jehož cílem je omezit přístup na trh EU s veřejnými 
zakázkami pro třetí země, které nenabízí reciproční přístup na své trhy. Cílem Komise je 
zajistit si určitý vliv při dvoustranných obchodních jednáních se třetími zeměmi o otevření
trhů s veřejnými zakázkami. Článek III:8 Všeobecné dohody o clech a obchodu a článek XIII 
Všeobecné dohody o obchodu se službami vyjímá vládní zakázky z hlavních mnohostranných 
pravidel WTO. Mnohé třetí země váhají, zda vůbec otevřít své trhy s veřejnými zakázkami 
mezinárodní konkurenci, či zda je otevřít více než dosud. V důsledku toho hospodářské 
subjekty EU při zadávání veřejných zakázek čelí restriktivním postupům ze strany mnoha 
obchodních partnerů Unie.

Kromě toho, že probíhají obchodní jednání s hlavními obchodními partnery (jako je USA, 
Kanada, Japonsko nebo Indie) a že 15 stran mnohostranné Dohody o vládních zakázkách 
(GPA)1, která prochází přezkumem a čeká na schválení Radou a Evropským parlamentem, 
navrhované nařízení hodlá doplnit stálé úsilí EU o otevření trhů s veřejnými zakázkami ve 
třetích zemích pro společnosti EU.

Otevření trhů s veřejnými zakázkami 

Zdá se, že právní otevřenost trhů EU s veřejnými zakázkami a její ambice a zájmy v této 
oblasti stále více naráží na restriktivní postupy hlavních obchodních partnerů.

Trh EU s veřejnými zakázkami je de jure ve velké míře otevřen mezinárodní konkurenci, což 
je dokladem toho, že EU prosazuje volný obchod. Komise odhaduje2, že podíl veřejných 
zakázek v EU dosahuje 15 až 20 % HDP EU a 85 % evropských trhů je otevřeno až do výše 
352 miliard EUR, zatímco ve Spojených státech tento podíl činí 32 % a dosahuje výše 178 
miliard EUR a v Japonsku 28 % s výší 27 miliard EUR. Někteří odborníci však tvrdí, jak je 
uvedeno v podrobném vyhodnocení posouzení dopadů vypracovaného Evropskou komisí, 
které provedl Parlament3, že Komise mohla ve svém posouzení dopadů nesprávně odhadnout
relativní míru otevřenosti trhů EU s veřejnými zakázkami. Poukazují na to, že zvažována 
měla být otevřenost de facto, která se měří podle míry pronikání na trhy. V souvislosti s tím je 
však nutno dodat, že míra pronikání na trhy se odvíjí od celé řady faktorů, jako je velikost 
trhu, jazykové bariéry, technologie (včetně specializované technologie) a dalších činitelů, 
které s sebou nesou komparativní výhodu a ovlivňují míru pronikání, a také od režimu, 
v němž se zahraniční firmy podílí na zadávání veřejných zakázek na trhu EU, konkrétně 
pomocí zahraničních přidružených společností, které jsou činné na trzích s veřejnými 
zakázkami. Tato míra je v EU poměrně vysoká (nepřímé pronikání).

                                               
1 Jsou to Arménie, Kanada, EU a jejích 28 členských států, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Korea, 
Lichtenštejnsko, Norsko, Singapur, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Nizozemsko jménem Aruby.
2 Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise: Iniciativa v oblasti externího zadávání zakázek – Často kladené 
dotazy, 21. března 2012.
3 Zdroj: Reciproční přístup třetích zemí k zadávání veřejných zakázek v EU - podrobné vyhodnocení posouzení 
dopadů vypracovaného Evropskou komisí, které provedlo Oddělení Evropského parlamentu pro posuzování 
dopadů, červen 2013.
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Obecně platí, že trhy s veřejnými zakázkami jsou silným ofenzivním zájmem EU v 
obchodních jednáních se třetími zeměmi, jelikož konkurenceschopnost řady společností EU je 
v různých odvětvích vysoká.

Vyšlo najevo, že mnoho třetích zemí váhá, zda otevřít své trhy s veřejnými zakázkami 
společnostem z EU. Mimo to Komise zjistila, že třetí země v nedávné době navýšily počet
ochranářských opatření, která de facto nebo de jure omezují přístup na jejich trhy s veřejnými 
zakázkami. Patří k nim ochranářská opatření, jako je podmínění zadání veřejné zakázky 
přenosem technologií nebo požadavky na místní obsah.

Otevření trhů s veřejnými zakázkami skrze obchodní dohody se EU zatím daří pouze
v omezené míře. Dohoda o vládních zakázkách má pouze několik signatářských zemí – velké
rozvíjející se ekonomiky, jako je Indie, Brazílie a Čína neprojevují o uzavření těchto dohod 
v blízké budoucnosti velký zájem. Dohoda o vládních zakázkách byla sice přezkoumána, 
nicméně stále obsahuje různé výjimky a systematicky nezapojuje všechny úrovně státní 
správy. Dvoustranné dohody o volném obchodu, které EU uzavírá se třetími zeměmi, často
mimo jiné obsahují výjimky z přístupu evropských společností na trhy s veřejnými 
zakázkami. Trhy EU s veřejnými zakázkami jsou ve velké míře otevřeny zahraničním
uchazečům, a tudíž je pro Komisi obtížné dosáhnout v této oblasti obchodních jednání 
závazků ze strany třetích zemí.

Je třeba přijmout opatření na úrovni EU?

Omezení přístupu na trh třetím zemím, s nimiž EU nevede obchodní jednání, sleduje cíl 
zajistit si určitý vliv v obchodních jednáních se třetími zeměmi o otevření trhů s veřejnými 
zakázkami. K tomu může dojít zcela v souladu s právními předpisy WTO, neboť veřejné 
zakázky nespadají do oblasti působnosti mnohostranných dohod WTO. EU by měla možnost
dočasně a částečně uzavřít své trhy s veřejnými zakázkami pro společnosti ze třetích zemí, 
které v této oblasti uplatňují omezující opatření, což by podle Komise podnítilo třetí země
k zahájení jednání s EU v této věci.

Přístup společností ze třetích zemí na trh s veřejnými zakázkami spadá do společné obchodní 
politiky EU, která je ve výlučné pravomoci Unie. V současné době jsou známy pouze dva 
konkrétní případy, kdy EU tento přístup omezila a dala členských státům (nebo jejich 
zadavatelům) možnost odmítnout nabídky ze třetích zemí: v odvětví veřejných služeb (např. 
telekomunikace, poštovní služby, voda, energie), umožňuje směrnice 2004/17/ES 
zadavatelům v případě, že jsou jim předloženy srovnatelné nabídky, odmítnout zahraniční 
zboží, na něž se nevztahují žádné mezinárodními závazky EU, ze zadávacího řízení nebo dát 
přednost evropským nabídkám nebo nabídkám, na něž se vztahují mezinárodní závazky EU.
V oblasti obrany je v bodě odůvodnění směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany 
(2009/81/ES) potvrzeno, že se členské státy mohou rozhodnout, zda jejich zadavatelé mohou 
přijímat nabídky ze třetích zemí či nikoli.

Hospodářské subjekty ze třetích zemí, které si udržují značná omezení nebo podmiňují přístup 
na své trhy s veřejnými zakázkami, a tudíž nezajišťují reciproční přístup, jsou v nabídkách na 
veřejné zakázky v EU stále aktivnější. Tato situace vedla k tomu, že některé členské státy
přijaly jednostranná opatření, jimiž omezily přístup hospodářských subjektů ze třetích zemí, 
s nimiž EU nemá závazky v oblasti přístupu na trh. Opatření přijatá na úrovni členských států 
či regionů s cílem omezit přístup třetích zemí na trhy EU s veřejnými zakázkami mohou 
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ohrozit zásadu jednotnosti společné obchodní politiky a být v rozporu s výlučnou pravomocí 
Unie v této oblasti, jak uvádí čl. 3 odst. 1 písm. e) Smlouvy o fungování EU.

Mimoto se EU v rámci řady obchodních dohod dohodla na výslovné výhradě pro přístup na 
trh ve vztahu EU ke třetím zemím. Komise tvrdí, že v zájmu právní srozumitelnosti
a transparentnosti musí být tato výhrada provedena do práva EU. Má-li být zachována 
jednotnost společné obchodní politiky a jejího uplatňování, musí veřejní dodavatelé 
srozumitelně vyjednat veškerá omezení a tato omezení musí být schválena Evropskou komisí. 
Nástroj poskytuje právní základ pro přijetí prováděcích aktů, jimiž jsou omezení trhu 
provedena, a tím zvyšuje transparentnost trhů s veřejnými zakázkami.

Zlepšení navrhovaného nařízení

Návrh předložili komisaři Michel Barnier a Karel De Gucht a oba uvedli, že jsou pevně 
přesvědčeni, že Unie tento nástroj potřebuje.

Nicméně reakce Rady jsou zatím smíšené: jeden blok členských států návrh podporuje 
a neméně významný blok členských států nevnímá potřebu tato opatření přijmout a danou 
myšlenku odmítá, neboť ji pokládá za ochranářské opatření, které by mohlo mít negativní 
dopad na světový obchod (zejména kvůli možným odvetným opatřením ze strany mocných
třetích zemí). Radě se bohužel dosud nepodařilo tuto patovou situaci překonat a přejít 
k diskuzi o podstatě návrhu. Zpravodaj by chtěl předložit několik pozměňovacích návrhů, 
které mohou pomoci překlenout propast mezi odpůrci a zastánci návrhu:

Posoudit dopad nástroje a přezkoumat jej: Zpravodaj se domnívá, že doposud nebyla 
zodpovězena otázka, zda nařízení přispěje k dalšímu otevření trhů s veřejnými zakázkami
nebo zda se stane ochranářským nástrojem. Na tomto základě by však zamítnutí celého 
nástroje bylo sporné. Zpravodaj proto navrhuje vložit ustanovení o přezkumu, které Komisi 
uloží, aby prozkoumala dopad nařízení poté, co vstoupí v platnost a několik let se provádí, 
a následně jej odpovídajícím způsobem přezkoumala. Ze stejného důvodu zpravodaj navrhuje 
omezit platnost veškerých restriktivních opatření přijatých prováděcím aktem na dobu nejvíce 
5 let (podobně jako je tomu u ustanovení nařízení EU v oblasti ochrany obchodu), a předejít 
tak tomu, že tato opatření trvale uzavřou trh.

Bránit zásadu jednotnosti společné obchodní politiky: Jak je uvedeno výše, články 58 a 59
směrnice 2004/17/ES umožňují zabránit dodavateli určitého zboží či poskytovateli určitých 
služeb ze třetích zemí v přístupu na trh s veřejnými zakázkami. Uvedená ustanovení by měla
přestat platit, jakmile vstoupí v platnost toto nařízení. Mimo to v různých členských státech 
platí ustanovení na úrovni členských států nebo regionů. Má-li se zabránit narušení vnitřního
trhu a má-li být současně zajištěn účinný vliv společné obchodní politiky, je nutné v nařízení 
jasně uvést, že členské státy ani jejich zadavatelé nemohou omezit přístup zboží a služeb ze 
třetích zemí jinými prostředky než těmi, které stanovuje toto nařízení.

Předejít roztříštěnosti vnitřního trhu: Hrozí, že článek 6 ve znění, které navrhuje Komise,
povede k roztříštění vnitřního trhu a že bude docházet k situacím, kdy veřejný zadavatel
jednoho členského státu na základě tohoto článku požádá o vyloučení určitého zahraničního
uchazeče, zatímco stejný uchazeč se v jiném členském státě bude moci spolu s ostatními 
společnostmi o zakázku ucházet. Je tedy nutné ujasnit, že veřejní zadavatelé mohou požádat 
o opatření, jimiž ve vztahu k některým třetím zemím omezí přístup na svůj trh s veřejnými 
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zakázkami, pokud se Komise rozhodne zahájit šetření ohledně nedostatečně důsledné 
reciprocity dotyčné třetí země. Ze stejného důvodu nesmí mít veřejní zadavatelé možnost 
využívat výjimky zakotvené v článku 13 k tomu, aby se vyhnuli uplatnění opatření přijatých 
Unií, aniž by to Komise bedlivě sledovala. Je třeba zavést mechanismus, který Komisi
umožní zakázat veřejnému zadavateli použít výjimku, pokud to řádně neodůvodní.

Předejít poškození rozvojových zemí: Existuje riziko, že rozvojové země se stanou 
nezamýšlenými oběťmi tohoto nástroje, neboť některé z nich kvůli své hospodářské situaci
dosud nemohou své trhy s veřejnými zakázkami otevřít. Tento návrh již vylučuje nejméně 
rozvinuté země z oblasti působnosti nařízení. Zpravodaj navrhuje rozšířit počet rozvojových 
zemí, na něž se nástroj nevztahuje. Má-li být zajištěn soulad s celkovou obchodní politikou 
EU, měly by stávající právní předpisy EU v oblasti obchodu být podkladem pro nastavení 
obchodních vztahů EU s těmito zeměmi. K tomu účelu poskytuje nařízení o všeobecném 
systému preferencí ucelený a podrobný rámec1. Ačkoli vyloučení všech zemí, které (dosud) 
nejsou rozvinutými ekonomikami, z oblasti působnosti tohoto nařízení by bylo 
kontraproduktivní, určité rozlišení je nutné: z oblasti působnosti tohoto nástroje by měly být
vyloučeny i ty rozvojové země, které jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace 
a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému zranitelné.

                                               
1 Nařízení (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí.


