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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Postoj navrhovatele

1.1 Obecné úvahy.

V průběhu jednání o revizi Dohody WTO o vládních zakázkách a v rámci jednání o volném 
obchodu EU vždy podporovala otevření mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami na 
základě zásad rovného zacházení, transparentnosti a reciprocity1. Ve většině třetích zemí však 
neexistuje podobný stupeň otevřenosti jako v Evropě. Prohloubení hospodářské krize vedlo 
naopak k tomu, že mnoho zemí přijalo ochranářská opatření, jejichž cílem je ve skutečnosti 
uzavření vnitrostátního trhu s veřejnými zakázkami pro zahraniční uchazeče2.

Asymetrie, kterou zjistila Komise na trhu s veřejnými zakázkami, způsobila evropským 
podnikům ztrátu přibližně 12 miliard EUR, zejména v těch odvětvích, v nichž jsou tyto 
podniky silné3. Pokud by ale podniky EU měly rovný přístup k trhům s veřejnými zakázkami, 
mohlo by to vést k vytvoření přibližně 180 000 pracovních míst.

Navrhovatel tedy souhlasí s obecným cílem návrhu, jímž je posílení vlivu EU při jednáních 
o přístupu evropského zboží a služeb na trhy třetích zemí. Význam zásady reciprocity byl 
vícekrát zdůrazněn v rámci jednání Evropské rady4 i ze strany Evropského parlamentu5.

1.2 Hlavní provedené změny

Navrhovatel považuje za vhodné, aby některá opatření byla zpřísněna za účelem zajištění 
jednotného a důsledného uplatňování právního předpisu a aby obsah textu byl zjednodušen 
tam, kde by jinak mohlo docházet k nejednoznačnému výkladu.

Největší změny, které zavádí návrh stanoviska, se týkají zacházení s nezahrnutým zbožím a 
službami (článek 6 návrhu nařízení). V tomto ohledu navrhovatel považuje na jedné straně za 

                                               
1 Podrobněji viz: Evropský parlament, GŘ Expo (2012): Public procurement in international trade (Veřejné 
zakázky v mezinárodním obchodě), s. 10–11.
2 V Číně bylo například článkem 10 zákona o vládních zakázkách vydaného v roce 2003 zavedeno opatření „buy 
local“. Pekingská vláda ještě dále posílila tuto ochranářskou politiku přijetím dvou výnosů, které omezují 
možnosti zahraničního zboží v oblasti veřejných zakázek. Ve Spojených státech byla ochranářská opatření dále 
posílena americkým zákonem American Recovery and Reinvestment Act (zákona o ozdravení hospodářství a 
nových investicích) ve smyslu norem „Buy American“ zavedených přibližně před 70 lety v reakci na tzv. velkou 
hospodářskou krizi. Brazilská vláda změnila zákon o veřejných zakázkách v roce 2010 a zavedla možnost, aby 
zadavatelé vyčlenili 25 % prostoru pro zboží a služby vyprodukované úplně nebo částečně v Brazílii. Viz:
Evropský parlament, GŘ Expo (2012): Public procurement in international trade (Veřejné zakázky 
v mezinárodním obchodě), s. 22–30. Viz také: Evropská komise (2012): Posouzení dopadů návrhu 
posuzovaného nařízení, s. 10–14.
3 Týká se to zejména oblasti železniční dopravy a stavebnictví. Viz posouzení dopadu Evropské komise.
SWD(2012) 57 final.
4 Viz závěry Evropské rady ze dne 16. září 2010 a ze dne 29. června 2012.
5 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. května 2011 o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru v EU 
a ve třetích zemích a o revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//CS).
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nezbytné zrychlit postupy a na druhé straně rozšířit oblast působnosti, která se v současné 
době omezuje jen na zakázky s objemem vyšším, než je stanovená hranice.

Navrhovatel navrhuje rozdělit postup na dvě části, které se budou lišit různými použitými 
hranicemi:

 v prvním případě veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou vyloučit 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 
zboží a služby1;

 v druhém případě naopak stanoví, že v případě zakázek, jejichž hodnota se odhaduje 
na nejméně 5 000 000 EUR, Komise posoudí a schválí návrh veřejných zadavatelů 
nebo zadavatelů na vyloučení uchazečů ze třetích zemí.

Pokud jde o zpracovávání nabídek s neobvykle nízkou cenou, navrhovatel vyjadřuje 
politování nad tím, že Komise nenavrhla konkrétní a ambiciózní opatření, jak naopak 
požaduje Parlament2. V této souvislosti navrhovatel považuje za nezbytné stanovit, že 
subjekty, jejichž úkolem je zadávání zakázek a které mají v úmyslu přijmout nabídku 
s neobvykle nízkou cenou, o tom musí písemně informovat ostatní uchazeče.

Kromě hlavních uvedených změn je cílem dalších změn zpřísnit, zautomatizovat a urychlit 
opatření. To se týká zejména možnosti konzultace třetích zemí (článek 9) a možnosti přijetí 
omezujících opatření ze strany Komise podle článku 10. V této souvislosti se navrhovatel 
domnívá, že k neuplatnění případného vyloučení uchazečů ze třetích zemí by mělo docházet 
pouze poté, co uvedená třetí země podstatně rozšíří a usnadní přístup uchazečů z EU na 
vlastní trh s veřejnými zakázkami. Zároveň by bylo vhodné, aby k přijímání dočasných 
restriktivních opatření ze strany Komise docházelo automaticky3 v případě, že po ukončení 
šetření a v návaznosti na konzultaci dotyčné třetí země Komise zjistí, že neexistuje důsledná 
reciprocita mezi Unií a třetí zemí co do otevření trhů.

Navrhovatel považuje za nezbytné omezit výjimky, které připouští článek 13, aby 
nedocházelo k případným „výkladovým obezličkám“. Jeden pozměňovací návrh tedy 
vylučuje možnost, aby subjekty určené k zadávání zakázek neuplatnily restriktivní opatření 
podle článku 10 v případě, kdy by tato opatření znamenala nepřiměřené zvýšení ceny a 
nákladů zakázky. V souladu s tím, co bylo řečeno k nabídkám s neobvykle nízkou cenou, se 
navrhovatel domnívá, že kvalita a udržitelnost znamenají oprávněné náklady.

                                               
1 V této situaci Komise posoudí vyloučení a v případě, že nesouhlasí s rozhodnutím příslušných vnitrostátních 
orgánů, informuje o svém nesouhlasu ve lhůtě tří týdnů.
2 V bodu 4 usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. května 2011 o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru 
v EU a ve třetích zemích a o revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí se uvádí toto:
„(…) vyzývá Komisi, aby posoudila problémy související s mimořádně nízkými nabídkami a navrhla vhodná 
řešení“.
3 Z důvodu soudržnosti právních předpisů navrhovatel považuje za vhodné stanovit stejný stupeň automatického 
rušení nebo pozastavování restriktivních opatření, která se nepoužijí poté, co Komise zjistí, že se již neuplatní 
důvody k přijetí těchto opatření (nedostatečně důsledná reciprocita).
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s článkem 206 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) má Unie 
vytvořením celní unie přispět ve společném 
zájmu k harmonickému rozvoji světového 
obchodu, k postupnému odstraňování 
omezení mezinárodního obchodu a 
přímých zahraničních investic a ke
snižování celních a jiných překážek.

(2) V souladu s článkem 206 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) má Unie 
vytvořením celní unie přispět ve společném 
zájmu k harmonickému rozvoji světového 
obchodu, k postupnému odstraňování 
omezení mezinárodního obchodu a 
přímých zahraničních investic a ke 
snižování celních a jiných překážek. Unie 
při plnění těchto úkolů vychází z článku 
32 SFEU, tedy nutnosti podporovat 
obchod mezi členskými státy a třetími 
zeměmi.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci Světové obchodní organizace a 
prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity a 
vzájemného prospěchu.

(5) V rámci Světové obchodní organizace a 
prostřednictvím dvoustranných vztahů se 
Unie zasazuje za výrazné otevření 
mezinárodních trhů Unie a jejích 
obchodních partnerů s veřejnými 
zakázkami v duchu reciprocity, 
transparentnosti, rovného zacházení
a vzájemného prospěchu.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mnohé třetí země váhají otevřít své trhy 
s veřejnými zakázkami mezinárodní 
konkurenci či je otevřít více než dosud. V 
důsledku toho hospodářské subjekty Unie 
čelí restriktivním postupům při zadávání 
veřejných zakázek ze strany mnoha 
obchodních partnerů Unie. Tyto postupy 
ve svém důsledku způsobují ztrátu 
významných obchodních příležitostí.

(6) Mnohé třetí země váhají otevřít své trhy 
s veřejnými zakázkami mezinárodní 
konkurenci či je otevřít více než dosud.
Tato neochota se ještě vyostřila v důsledku
stávající hospodářské krize, která řadu 
třetích zemí přiměla k přijetí ochranářské 
politiky a k ochraně vlastního trhu na 
úkor zahraničních hospodářských 
subjektů.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V důsledku uzavření trhů třetích zemí 
čelí hospodářské subjekty Unie 
restriktivním postupům při zadávání 
veřejných zakázek v řadě zemí, které jsou 
obchodními partnery Unie. Tyto 
restriktivní postupy vedou ke ztrátě 
významných obchodních příležitostí, 
zejména v odvětví železniční dopravy, 
stavebnictví, textilního průmyslu a 
špičkových technologií.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby obsahují pouze pár 

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby obsahují pouze pár 
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ustanovení týkajících se vnějšího rozměru 
politiky Unie v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, zejména jde o články 58 a 59 
směrnice 2004/17/ES. Tato ustanovení
však mají jen omezený rozsah působnosti 
a vzhledem k nedostatku pokynů je 
zadavatelé příliš neuplatňují.

ustanovení týkajících se vnějšího rozměru 
politiky Unie v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, zejména jde o články 58 a 59 
směrnice 2004/17/ES. Avšak tato 
ustanovení jsou omezena na zadávání 
zakázek v odvětví veřejných služeb a jejich 
působnost je příliš úzká na to, aby 
podstatně ovlivnila jednání o přístupu na 
trhy.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s článkem 207 SFEU má být 
společná obchodní politika v oblasti 
zadávání veřejných zakázek založena na 
jednotných zásadách.

(8) V souladu s článkem 207 SFEU má být 
společná obchodní politika v oblasti 
zadávání veřejných zakázek založena na 
jednotných zásadách. V této souvislosti je 
nezbytné, aby Unie posílila své 
vyjednávací schopnosti, a na základě 
svých primárních a sekundárních 
právních předpisů tak zlepšila přístup na 
veřejné trhy třetích zemí.

Pozměňovací návrh 7
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 
mezinárodní závazky Evropské unie.

(12) Veřejní zadavatelé / zadavatelé ve 
smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[….] ze dne [….]…. o udělování koncesí]
by měli mít možnost vyloučit z postupů při 
zadávání zakázek nabídky, jejichž 
předmětem je zboží a/nebo služby s
původem ze třetích zemí, u nichž je 
hodnota nezahrnutého zboží nebo služeb 
vyšší než 50 % celkové hodnoty zboží nebo 
služeb.
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Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
zamýšlí využít svou pravomoc v souladu s 
tímto nařízením a vyloučit nabídky na 
zboží a/nebo služby s původem mimo 
Evropskou unii, u nichž více než 50 % 
celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb 
představuje nezahrnuté zboží a služby, by 
měli z důvodu transparentnosti 
informovat hospodářské subjekty o této 
skutečnosti v oznámení o zakázce 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby mohla Komise rozhodnout o 
jakémkoli vyloučení zboží a služeb 
pocházejících ze třetích zemí, na které se 
nevztahují mezinárodní závazky Unie, měli 
by veřejní zadavatelé / zadavatelé 
prostřednictvím standardního formuláře 
obsahujícího dostatek informací oznámit 
Komisi svůj záměr vyloučit takové zboží a 
služby.

(14) Aby mohla Komise posoudit, zda 
vyloučit zboží a služby pocházející ze 
třetích zemí, na které se nevztahují 
mezinárodní závazky Unie, měli by veřejní 
zadavatelé / zadavatelé prostřednictvím 
standardního formuláře obsahujícího 
dostatek informací oznámit Komisi svůj 
záměr vyloučit takové zboží a služby.

Pozměňovací návrh 10
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 

(15) U zakázek s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise 
povolit zamýšlené vyloučení, pokud 
mezinárodní dohoda o přístupu na trh v 
oblasti zadávání veřejných zakázek 
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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 
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.

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 
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.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při posuzování existence 
nedostatečně důsledné reciprocity by měla 
Komise prověřit, do jaké míry zákony 
dotyčné země v oblasti veřejných zakázek 
zajišťují transparentnost v souladu s 
mezinárodními normami v této oblasti a 
zabraňují veškeré diskriminaci zboží, 
služeb a hospodářských subjektů Unie. 
Dále by měla prověřit, do jaké míry 
veřejné orgány a/nebo jednotliví 
zadavatelé působící v oblasti veřejných 
zakázek zachovávají nebo přijímají 
diskriminační postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k tomu, že přístup zboží a 
služeb ze třetích zemí na vnitřní trh s 
veřejnými zakázkami Unie spadá do 
působnosti společné obchodní politiky, 
neměli by členské státy nebo jejich veřejní 
zadavatelé / zadavatelé mít možnost 
omezovat přístup zboží a služeb třetích 
zemí do svých zadávacích řízení jinak než 
za použití opatření stanovených v tomto 
nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 13
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 
Světové obchodní organizace.

(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 
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 Světové obchodní 
organizace.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné, aby veřejní zadavatelé / 
zadavatelé měli přístup k široké škále 
vysoce kvalitních produktů, jež vyhovují 
jejich požadavkům nákupu za 
konkurenceschopnou cenu. Pokud není 
k dispozici zboží nebo služby, které 
pocházejí z Unie a/nebo na které se 
vztahují mezinárodní závazky Unie a jež 
by současně vyhovovalo požadavkům 
veřejného zadavatele / zadavatele na 
zajištění základních veřejných potřeb, jako 
je zdraví a veřejná bezpečnost, měli by mít 
veřejní zadavatelé / zadavatelé možnost 
zrušit opatření omezující přístup 
nezahrnutého zboží a služeb, jinak by jeho 
použití vedlo k nepřiměřenému zvýšení 
ceny nebo nákladů zakázky.

(24) Je nezbytné, aby veřejní zadavatelé / 
zadavatelé měli přístup k široké škále 
vysoce kvalitních produktů, jež vyhovují 
jejich požadavkům nákupu za 
konkurenceschopnou cenu. Pokud není 
k dispozici zboží nebo služby, které 
pocházejí z Unie a/nebo na které se 
vztahují mezinárodní závazky Unie a jež 
by současně vyhovovalo požadavkům 
veřejného zadavatele / zadavatele na 
zajištění základních veřejných potřeb, jako 
je zdraví a veřejná bezpečnost, měli by mít 
veřejní zadavatelé / zadavatelé možnost 
zrušit opatření omezující přístup 
nezahrnutého zboží a služeb.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zacházení se zahrnutým a nezahrnutým 
zbožím a službami, nabídky s neobvykle 

nízkou cenou

Zacházení se zahrnutým a nezahrnutým 
zbožím a službami

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zacházení se zahrnutým zbožím a 
službami

Obecná ustanovení

Při zadávání zakázek na provedení 
stavebních prací a/nebo stavby, dodávku 
zboží nebo zajištění služeb zacházejí 
veřejní zadavatelé / zadavatelé se 
zahrnutým zbožím a službami stejným 
způsobem jako se zbožím a službami 

1. Při zadávání zakázek na provedení 
stavebních prací a/nebo stavby, dodávku 
zboží nebo zajištění služeb zacházejí 
veřejní zadavatelé / zadavatelé se 
zahrnutým zbožím a službami stejným 
způsobem jako se zbožím a službami 
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pocházejícími z Evropské unie. pocházejícími z Evropské unie.
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 následujících skupin třetích zemí se 
zachází jako se zahrnutým zbožím a 
službami:

a) nejméně rozvinuté země uvedené v 
příloze I nařízení (ES) č. 732/2008;
b) země, které Světová banka označila 
během tří po sobě následujících let jako 
země s nízkými příjmy.
2. Členské státy nebo jejich veřejní 
zadavatelé / zadavatelé neomezují přístup 
nezahrnutého zboží či služeb do svých 
zadávacích řízení jinak než za použití 
opatření stanovených v tomto nařízení.
3. Nezahrnuté zboží a služby mohou být 
předmětem omezujících opatření přijatých 
Komisí podle pravidel stanovených v 
článcích 10 a 11.

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Pravidla přístupu pro nezahrnuté zboží a 

služby
Nezahrnuté zboží a služby mohou být 
předmětem omezujících opatření přijatých 
Komisí:
a) na žádost jednotlivých zadavatelů podle 
pravidel stanovených v článku 6;
b) podle pravidel stanovených v článcích 
10 a 11.
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zmocnění veřejných zadavatelů / 
zadavatelů k vyloučení nabídek, jež 
obsahují nezahrnuté zboží a služby

Vyloučení nabídek, jež obsahují 
nezahrnuté zboží a služby

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
zboží a služby, a to za následujících 
podmínek.

Veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou 
vyloučit 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 zboží a služby, a to 
za následujících podmínek

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy veřejní zadavatelé / 
zadavatelé zamýšlejí požádat o vyloučení 
z postupů při zadávání zakázek podle 
odstavce 1, uvedou to v oznámení o 
zakázce, které zveřejní v souladu s 
článkem 35 směrnice 2004/18/ES, 
článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo 
článkem 26 směrnice o udělování koncesí.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud veřejní zadavatelé / zadavatelé 
obdrží nabídky, které splňují podmínky 
odstavce 1 a u nichž z tohoto důvodu 
zamýšlejí požádat o vyloučení, informují o 
tom Komisi. Veřejný zadavatel / zadavatel 
může během oznamovacího postupu 
pokračovat v analýze nabídek.

3. Pokud veřejní zadavatelé / zadavatelé 
obdrží nabídky, které splňují podmínky 
odstavce 1 a u nichž z tohoto důvodu 
zamýšlejí požádat o vyloučení, informují o 
tom do jednoho týdne Komisi. Veřejný 
zadavatel / zadavatel může během 
oznamovacího postupu pokračovat v 
analýze nabídek.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
vyloučili nabídky podle odstavce 1, 
uvedou tuto skutečnost v oznámení o 
zadání zakázky, které zveřejní v souladu s 
článkem 35 směrnice 2004/18/ES, 
článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo 
článkem 27 směrnice o udělování koncesí. 
Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví jednotné formuláře oznámení o 
zadání zakázky. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
podle čl. 17 odst. 3.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, 
kdy Komise přijala prováděcí akt o 
dočasném přístupu zboží a služeb ze země 
zapojené do významných jednání s Unií, 
jak stanoví čl. 9 odst. 4.
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Pozměňovací návrh 24
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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise schválí 
zamýšlené vyloučení v případech:

vypouští se

a) 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;
b) pokud dohoda uvedená v písmeni a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
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restriktivní opatření vedoucí k 
nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.
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.
Při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavce 3 Komise neschválí 
zamýšlené vyloučení v případech, kdy by 
tím došlo k narušení závazků, jež Unie v 
oblasti přístupu na trh přijala uzavřením 
mezinárodních dohod.

Pozměňovací návrh 26
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.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před tím, než Komise přijme rozhodnutí 
podle odstavce 3, vyslechne příslušné(ho) 
uchazeče. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří 
vyloučili nabídky podle odstavce 1, 
uvedou tuto skutečnost v oznámení o 
zadání zakázky, které zveřejní v souladu s 
článkem 35 směrnice 2004/18/ES, 
článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo 
článkem 27 směrnice o udělování koncesí. 
Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví jednotné formuláře oznámení o 
zadání zakázky. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
podle čl. 17 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 29
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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Posouzení vyloučení nabídek, jež obsahují 

nezahrnuté zboží a služby
1. Komise posoudí rozhodnutí veřejných 
zadavatelů / zadavatelů o vyloučení 
nabídek, jež obsahují zboží nebo služby 
s původem ze třetích zemí, z postupů při 
zadávání zakázek podle čl. 6 odst. 1.
Pro účely posouzení Komise zejména 
ověří:
a) zda si veřejní zadavatelé / zadavatelé 
správně vyložili kritéria uvedená v čl. 6 
odst. 1;
b) zda vyloučení neporušuje závazky 
v oblasti přístupu na trh, které Unie 
přijala na základě mezinárodních dohod, 
jež uzavřela.
2. V případě, že Komise neschválí dotčené 
vyloučení, informuje o svém nesouhlasu 
veřejné zadavatele / zadavatele ve lhůtě tří 
týdnů počínaje prvním pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy obdržela 
oznámení specifikované v čl. 6 odst. 3.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Schválení vyloučení nabídek, jež obsahují 
nezahrnuté zboží a služby, z řízení o 
veřejné zakázky s odhadovanou hodnotou 
nejméně 5 000 000 EUR
Komise posoudí rozhodnutí veřejných 
zadavatelů / zadavatelů o vyloučení 
nabídek, jež obsahují zboží nebo služby 
s původem ze třetích zemí, u zakázek, 
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jejichž hodnota se odhaduje na nejméně 
5 000 000 EUR, z postupů při zadávání 
zakázek podle čl. 6 odst. 1.
Komise schválí zamýšlené vyloučení 
v následujících případech:
a) 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;
b) pokud dohoda uvedená v písmenu a) 
neexistuje a třetí země zachovává 
restriktivní opatření vedoucí 
k nedostatečně důsledné reciprocitě při 
otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí 
zemí.
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.
Komise zamítne zamýšlené vyloučení, 
jestliže porušuje závazky v oblasti přístupu 
na trh, které Unie přijala na základě 
mezinárodních dohod, které uzavřela.
3. Při posuzování existence nedostatečně 
důsledné reciprocity by měla Komise 
prověřit:
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 a/nebo 
jednotliví zadavatelé zachovávají nebo 
přijímají diskriminační postupy vůči zboží, 
službám a hospodářským subjektům Unie.
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4. Komise přijme 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 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.
5. Před tím, než Komise přijme rozhodnutí 
podle odstavce 4, vyslechne uchazeče a 
veřejné zadavatele / zadavatele.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel / zadavatel se může 
rozhodnout nezveřejnit jakékoli 
informace, pokud by to bránilo výkonu 
práva nebo bylo jiným způsobem 
v rozporu s veřejným zájmem nebo 
poškodilo oprávněné obchodní zájmy 
hospodářských subjektů, ať už veřejných 
či soukromých, nebo spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi nimi.

vypouští se

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přihlédne zejména ke skutečnosti, zda byla 
schválena řada zamýšlených vyloučení 
v souladu s čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení.

Přihlédne zejména ke skutečnosti, zda byla 
schválena řada zamýšlených vyloučení 
v souladu s čl. 6a odst. 4 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 34
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.

2. Šetření podle odstavce 1 se vede na 
základě kritérií uvedených v čl. 6b odst. 2 
a 3.

Pozměňovací návrh 35
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 
devíti měsíců od začátku šetření.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě šetření 
externího zadávání zakázek dojde 
k závěru, že dotyčná třetí země 

vypouští se
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nezachovává údajná restriktivní opatření, 
přijme rozhodnutí o ukončení šetření. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 17 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 do šesti měsíců od začátku 
šetření. V řádně odůvodněných případech 
může být tato lhůta o dva měsíce 
prodloužena.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě šetření 
externího zadávání zakázek dojde 
k závěru, že dotyčná třetí země 
nezachovává údajná restriktivní opatření, 
přijme rozhodnutí, kterým bude šetření 
ukončeno. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 17 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li při šetření zjištěno, že třetí země 
zachovává při zadávání veřejných zakázek 
restriktivní opatření, a usoudí-li Komise, 
že je to odůvodněno zájmy EU, vyzve ji
k zahájení konzultací s cílem zajistit, aby 
se hospodářské subjekty, zboží a služby 
Unie mohly účastnit zadávání veřejných 
zakázek v dané zemi za podmínek, které 
nejsou méně výhodné než podmínky 
poskytované vnitrostátním hospodářským 
subjektům, zboží a službám z této země, a 
rovněž s cílem zajistit dodržování zásad 
transparentnosti a rovného zacházení.

Je-li při šetření zjištěno, že třetí země 
zachovává při zadávání veřejných zakázek 
restriktivní opatření, Komise ji vyzve 
k zahájení konzultací s cílem zajistit, aby 
se hospodářské subjekty, zboží a služby 
Unie mohly účastnit zadávání veřejných 
zakázek v dané zemi za podmínek, které 
nejsou méně výhodné než podmínky 
poskytované vnitrostátním hospodářským 
subjektům, zboží a službám z této země, a 
rovněž s cílem zajistit dodržování zásad 
transparentnosti a rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dotyčná třetí země zrušila, 
pozastavila nebo špatně provádí přijatá 
nápravná opatření, může Komise:

Pokud dotyčná třetí země zrušila, 
pozastavila nebo špatně provádí přijatá 
nápravná opatření, musí Komise:

Pozměňovací návrh 41
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 

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. Rozšiřuje-li a 
usnadňuje-li daná země podstatně přístup
na vlastní trh v oblasti zadávání veřejných 
zakázek pro uchazeče pocházející z EU, 



PE510.571v02-00 24/28 AD\1003422CS.doc

CS

Komise přijmout prováděcí akt, kterým 
stanoví, že zboží a služby z této země 
nemohou být vyloučeny z postupů při 
zadávání zakázek podle článku 6.

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.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může konzultaci ukončit, 
přijme-li dotyčná země mezinárodní 
závazky dohodnuté s Unií v některém 
z těchto rámců:

vypouští se

a) přistoupení k Dohodě WTO o vládních 
zakázkách,
b) uzavření dvoustranné dohody s Unií, 
jež zahrnuje závazky týkající se přístupu 
na trh v oblasti veřejných zakázek, nebo
c) rozšíření jejích závazků v oblasti 
přístupu na trh, přijatých v rámci Dohody 
WTO o vládních zakázkách nebo 
dvoustranné dohody s Unií uzavřené 
v tomto rámci.
Konzultace může být ukončena i 
v případě, že restriktivní opatření v oblasti 
veřejných zakázek v době přijetí těchto 
závazků stále existují, pod podmínkou, že 
závazky zahrnují podrobná ustanovení 
týkající se postupného ukončování těchto 
postupů.

Pozměňovací návrh 43
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 

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

pocházejících ze třetí země podle článku 
10.

Pozměňovací návrh 44
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 čl. 6b odst. 3, přijme
Komise 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.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zrušení nebo pozastavení opatření Obnovení, zrušení nebo pozastavení 
opatření

Odůvodnění

Je třeba doplnit postup přezkumu.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise usoudí, že důvody 
ospravedlňující opatření přijatá podle čl. 9 
odst. 4 a článku 10 přestaly platit, může 
přijmout prováděcí akt, kterým:

Poté co Komise prověří, že důvody 
ospravedlňující opatření přijatá podle čl. 9 
odst. 4 a článku 10 přestaly platit, přijme
prováděcí akt, kterým:

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se svým rozhodnutím 
uvedeným v čl. 10 odst. 1 Komise 
pravidelně sleduje situaci v dotyčné třetí 
zemi a každoročně podává zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o tom, 
zda byla přijata nápravná opatření.

Odůvodnění

Tento dodatek umožní situaci dotyčné třetí země každoročně přezkoumat.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domnívá-li se Komise, že po skončení 
přechodného období stanoveného v čl. 10 
odst. 1 nadále platí důvody pro opatření 
přijatá v souladu s čl. 9 odst. 4 a článkem 
10, může přijmout prováděcí akt, kterým 
uvedená opatření obnoví na další, nejvýše 
pětileté, období, které může být následně 
každých pět let obnoveno.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje obnovit opatření přijatá podle čl. 9 odst. 4.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud by použití opatření vedlo 
k nepřiměřenému zvýšení ceny nebo 
nákladů zakázky.

vypouští se



PE510.571v02-00 28/28 AD\1003422CS.doc

CS

POSTUP

Název Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání 
veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a 
služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí

Referenční údaje COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

INTA
20.4.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

JURI
20.4.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Raffaele Baldassarre
25.4.2012

Projednání ve výboru 21.2.2013 29.5.2013 20.6.2013

Datum přijetí 17.9.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

22
1
2

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Olle Schmidt


