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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO 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(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0124) a na 
pozměněný návrh (COM(2016)0034),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9/2016)(C9-0018/2016),

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

– s ohledem na články 59 a 60 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0454/2013),

– s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. října 2019 ohledně 
nevyřízených záležitostí z osmého volebního období,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

– s ohledem na druhou zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0000/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 



PE695.192v01-00 6/62 PR\1237218CS.docx

CS

PARLAMENTU A RADY 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

o přístupu hospodářských subjektů, zboží 
a služeb třetích zemí na trh Unie se 
zakázkami a o postupech na podporu 
jednání o přístupu hospodářských 
subjektů, zboží a služeb Unie na trhy 
třetích zemí se zakázkami

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Revidovaná mnohostranná 
Dohoda WTO o vládních zakázkách 
poskytuje společnostem z Unie pouze 
omezený přístup na trh s veřejnými 
zakázkami třetích zemí a vztahuje se 
pouze na omezený počet členů WTO, kteří 
jsou smluvními stranami uvedené dohody. 
Revidovanou dohodu o vládních 
zakázkách uzavřela Unie v prosinci 2013.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V rámci Světové obchodní 
organizace WTO 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.

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



PR\1237218CS.docx 7/62 PE695.192v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Mnohostranná dohoda WTO o 
vládních zakázkách a obchodní dohody 
EU, které obsahují ustanovení o zadávání 
zakázek, umožňují hospodářským 
subjektům Unie přístup pouze na trhy se 
zakázkami třetích zemí, které jsou 
smluvními stranami těchto dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Patří-li dotyčná země mezi strany 
Dohody WTO o vládních zakázkách nebo 
uzavřela-li obchodní dohodu s EU 
obsahující ustanovení o veřejných 
zakázkách, měla by Komise postupovat v 
případě, že se restriktivní postupy týkají 
zadávání veřejných zakázek spadajících do 
závazků dané země vůči Unii v oblasti 
přístupu na trh, podle mechanismů 
konzultace a/nebo postupů pro urovnávání 
sporů stanovených v této dohodě.

(7) Patří-li třetí země mezi strany 
Dohody WTO o vládních zakázkách nebo 
uzavřela-li obchodní dohodu s EU 
obsahující ustanovení o zakázkách, měla 
by Komise postupovat v případě, že se 
restriktivní postupy týkají zadávání 
veřejných zakázek spadajících do závazků 
této třetí země vůči Unii v oblasti přístupu 
na trh, podle mechanismů konzultace 
a/nebo postupů pro urovnávání sporů 
stanovených v těchto dohodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mnohé třetí země váhají otevřít své 
trhy s veřejnými zakázkami a koncesemi 
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.

(8) Mnohé třetí země váhají otevřít své 
trhy se zakázkami a s koncesemi 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 654/2014 stanoví pravidla a 
postupy s cílem zajistit výkon práv Unie 
podle dohod o mezinárodním obchodu 
uzavřených Unií. Pro zacházení se zbožím 
a službami, na něž se nevztahují takové 
mezinárodní dohody, neexistují žádná 
pravidla a postupy.

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 654/2014 stanoví pravidla a 
postupy s cílem zajistit výkon práv Unie 
podle dohod o mezinárodním obchodu 
uzavřených Unií. Pro zacházení s 
hospodářskými subjekty, zbožím a 
službami, na něž se nevztahují takové 
mezinárodní dohody, neexistují žádná 
taková pravidla a postupy.

_________________ ______________________
4 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 
2014 o výkonu práv Unie za účelem 
uplatňování a prosazování pravidel 
mezinárodního obchodu a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 3286/94, 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 (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 
50).

4 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 
2014 o výkonu práv Unie za účelem 
uplatňování a prosazování pravidel 
mezinárodního obchodu a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 3286/94, 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 (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 
50).
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Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu právní jistoty 
hospodářských subjektů, veřejných 
zadavatelů a zadavatelů Unie a třetích 
zemí by se měly závazky Unie vůči třetím 
zemím, pokud jde o přístup na mezinárodní 
trhy s veřejnými zakázkami a koncesemi, 
promítnout v právním řádu EU, čímž bude 
zajištěno jejich účinné uplatňování.

(11) Závazky Unie vůči třetím zemím, 
pokud jde o přístup na mezinárodní trhy s 
veřejnými zakázkami a koncesemi vyžadují 
mimo jiné rovné zacházení s 
hospodářskými subjekty z těchto zemí. 
Opatření přijatá podle tohoto nařízení se 
proto mohou vztahovat pouze na 
hospodářské subjekty, zboží nebo služby 
ze zemí, které nejsou smluvními stranami 
vícestranné dohody WTO o vládních 
zakázkách nebo dvoustranných či 
mnohostranných obchodních dohod s 
Unií, které zahrnují závazky týkající se 
přístupu na trhy s veřejnými zakázkami a 
koncesemi, nebo ze zemí, které jsou 
smluvními stranami těchto dohod, ale 
pouze pokud jde o postupy zadávání 
veřejných zakázek na zboží, služby nebo 
koncese, na něž se uvedené dohody 
nevztahují. Bez ohledu na uplatňování 
opatření přijatých podle tohoto nařízení a 
v souladu se sdělením Komise ze dne 24. 
července 2019 s názvem „Pokyny k účasti 
uchazečů a zboží ze třetích zemí na trhu 
EU s veřejnými zakázkami“ a se 
směrnicemi 2014/23/EU, 2014/24/EU a 
2014/25/EU Evropského parlamentu a 
Rady, hospodářské subjekty ze třetích 
zemí, které nemají žádnou dohodu o 
otevření trhu Unie s veřejnými zakázkami 
nebo na jejichž zboží, služby a stavební 
práce se taková dohoda nevztahuje, 
nemají zajištěn přístup k zadávacím 
řízením v Unii a mohou být vyloučeny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů Unie EU na trhy s veřejnými 
zakázkami a koncesemi některých třetích 
zemí, které jsou chráněny restriktivními a 
diskriminačními opatřeními nebo postupy, 
a chránit rovné podmínky hospodářské 
soutěže v rámci vnitřního trhu vyžaduje 
odkazování na pravidla pro nepreferenční 
původ zboží stanovená v celních 
předpisech EU, aby veřejní zadavatelé a 
zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby 
vztahují mezinárodní závazky Unie.

(12) Účinné uplatňování veškerých 
opatření přijatých podle tohoto nařízení s 
cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů Unie na trhy se zakázkami a 
koncesemi některých třetích zemí vyžaduje 
jasný soubor pravidel pro původ pro 
hospodářské subjekty, zboží a služby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Původ zboží by se měl určovat v 
souladu s články 22 až 26 nařízení (EHS) 
č. 2913/19925.

(13) Původ zboží by se měl určovat v 
souladu s články 59 až 62 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
952/20135.

_____________________ _____________________
5 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze 
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 
9.10.1992, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 
kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. 
věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Původ služby by se měl určovat na 
základě původu fyzické či právnické 
osoby, která ji poskytuje.

(14) Původ služby by se měl určovat na 
základě původu fyzické či právnické 
osoby, která ji poskytuje. Za původ 
právnické osoby by se měla považovat 
země, podle jejíchž právních předpisů je 
právnická osoba zřízena nebo jiným 
způsobem organizována a na jejímž území 
právnická osoba vyvíjí významnou 
podnikatelskou činnost. Kritérium 
podstatné obchodní činnosti by nemělo 
umožňovat možné obcházení jakýchkoli 
opatření přijatých podle tohoto nařízení 
vytvořením společností typu poštovní 
schránka. Pojem „podstatná obchodní 
činnost“ je koncept používaný ve 
Všeobecné dohodě WTO o obchodu 
službami. V právu Unie je rovnocenná 
pojmu „účinná a trvalá vazba na 
hospodářství“ a úzce souvisí s právem 
usazování stanoveným v článku 49 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Komise pravidelně zveřejňuje pokyny na 
základě judikatury týkající se práva 
usazování a zabývá se mimo jiné koncepcí 
účinného, stabilního a nepřetržitého 
propojení s hospodářstvím. Článek 86 
směrnice 2014/25/EU rovněž odkazuje na 
pojem „přímé a skutečné spojení s 
hospodářstvím“, který odpovídá pojmu 
„podstatné obchodní činnosti“.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S ohledem na zastřešující politický 
cíl Unie, který spočívá v podpoře 
hospodářského růstu rozvojových zemí a 
jejich začlenění do globálního 
hodnotového řetězce a který představuje 
základ pro zavedení systému všeobecných 
preferencí Unie v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
978/20126, by se toto nařízení nemělo 
vztahovat na nabídky, jejichž celkovou 
hodnotu tvoří více než z 50 % zboží a 
služby pocházející podle pravidel Unie pro 
nepreferenční původ zboží z nejméně 
rozvinutých zemí využívajících režim „Vše 
kromě zbraní“ nebo z rozvojových zemí, 
jež jsou v důsledku nedostatečné 
diverzifikace a nedostatečného začlenění 
do mezinárodního obchodního systému 
považovány za zranitelné ve smyslu 
definic v přílohách IV a VII nařízení (EU) 
č. 978/2012.

vypouští se

_______________________
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o 
uplatňování systému všeobecných celních 
preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na zastřešující politický 
cíl Unie, který spočívá v podpoře malých a 
středních podniků, by se toto nařízení 
nemělo vztahovat ani na nabídky podané 
malými a středními podniky, které jsou 

vypouští se
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usazené v Unii a vyvíjejí významnou 
podnikatelskou činnost zahrnující přímé a 
skutečné propojení s hospodářstvím 
alespoň jednoho členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při posuzování existence 
restriktivních a/nebo diskriminačních 
opatření nebo postupů při zadávání 
veřejných zakázek ve třetí zemi by měla 
Komise prověřit, do jaké míry zákony 
dotyčné země v oblasti veřejných zakázek 
a koncesí 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 
jednotliví veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé zachovávají nebo přijímají 
diskriminační postupy vůči zboží, službám 
a hospodářským subjektům Unie.

(17) Při posuzování existence 
konkrétních opatření nebo postupů ve třetí 
zemi, které by mohly vést k narušení 
přístupu zboží, služeb či hospodářských 
subjektů k trhům se zakázkami či 
koncesemi, by měla Komise prověřit, do 
jaké míry zákony, pravidla či další 
opatření dotyčné země v oblasti veřejných 
zakázek a koncesí zajišťují transparentnost 
v souladu s mezinárodními normami a 
nevedou k vážným a opakujícím se 
omezením v oblasti zboží, služeb či 
hospodářských subjektů Unie. Dále by 
měla prověřit, do jaké míry jednotliví 
veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
zachovávají nebo přijímají omezující 
postupy vůči zboží, službám či 
hospodářským subjektům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise musí mít kdykoliv možnost 
dát z vlastní iniciativy nebo na žádost 
zúčastněných stran či členského státu 

(19) Komise musí mít kdykoliv možnost 
dát podnět k prošetření, pokud jde o údajné 
přijetí nebo zachovávání restriktivních 
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podnět k prošetření, pokud jde o údajné 
přijetí nebo zachovávání restriktivních 
opatření nebo postupů ze strany třetí země. 
Těmito vyšetřovacími postupy by nemělo 
být dotčeno nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014.

opatření nebo postupů ze strany třetí země, 
pokud se domnívá, že takové šetření je v 
zájmu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Zjištění, zda je šetření v zájmu 
Unie, by mělo vycházet z ocenění všech 
různých zájmů jako celku, včetně zájmů 
výrobních odvětví, uživatelů a spotřebitelů 
Unie. Komise by měla zvážit důsledky 
zahájení šetření, pokud jde o jeho dopad, 
a případná opatření, která by mohla být 
podle tohoto nařízení přijata v širším 
zájmu Unie. Měl by být zohledněn obecný 
cíl otevření trhů třetích zemí a zlepšení 
příležitostí hospodářských subjektů Unie k 
přístupu na trh. Měl by být rovněž 
zohledněn cíl omezit zbytečnou 
administrativní zátěž pro veřejné 
zadavatele a zadavatele, jakož i 
hospodářské subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Vzhledem k obecnému politickému 
cíli Unie podporovat hospodářský růst 
nejméně rozvinutých zemí a jejich 
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začlenění do globálních hodnotových 
řetězců by nebylo v zájmu Unie zahájit 
šetření ohledně těchto zemí podle tohoto 
nařízení, pokud neexistují přiměřené 
známky obcházení jakýchkoli přijatých 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek. Toto nařízení 
se proto nemá vztahovat na nejméně 
rozvinuté země využívající režim „Vše 
kromě zbraní“, jak je definován v nařízení 
(EU) č. 978/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20)  Je-li existence restriktivních 
a/nebo diskriminačních opatření nebo 
postupů při zadávání veřejných zakázek ve 
třetí zemi potvrzena, Komise by ji měla 
vyzvat k zahájení konzultací s cílem zlepšit 
příležitosti hospodářských subjektů, zboží 
a služeb Unie při zadávání veřejných 
zakázek v této zemi.

(20) Při provádění šetření by Komise 
měla vyzvat dotyčnou třetí zemi k zahájení 
konzultací s cílem odstranit jakákoli 
restriktivní opatření nebo postupy a zlepšit 
příležitosti hospodářských subjektů, zboží 
a služeb Unie týkající se trhů se zakázkami 
a koncesemi v této zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud konzultace s danou zemí 
nevedou v přiměřené lhůtě k dostatečnému 
zlepšení příležitostí hospodářských 
subjektů, zboží a služeb Unie při zadávání 
veřejných zakázek, měla by Komise mít 
možnost přijmout vhodné opatření úpravy 

(22) Pokud šetření potvrdí existenci 
omezujících opatření nebo postupů a 
konzultace s danou zemí nevedou v 
přiměřené lhůtě k uspokojivým nápravným 
opatřením, která vyústí ve zlepšení 
příležitostí hospodářských subjektů, zboží 



PE695.192v01-00 16/62 PR\1237218CS.docx

CS

cen uplatňované na nabídky podané 
hospodářskými subjekty pocházejícími z 
této země a/nebo obsahující zboží a služby 
pocházející z této země.

a služeb Unie při zadávání veřejných 
zakázek, měla by Komise mít případně 
možnost přijmout opatření podle tohoto 
nařízení ve formě vyloučení nabídek 
(„opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek“).

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato opatření by měla být 
uplatňována pouze pro účely hodnocení 
nabídek, jež obsahují zboží a služby 
pocházející z dané třetí země. Aby 
nedocházelo k obcházení těchto opatření, 
může být rovněž nezbytné zacílit určité 
právnické osoby pod zahraniční kontrolou 
nebo v zahraničním vlastnictví, které jsou 
sice usazené v Evropské unii, avšak 
nevyvíjejí významnou podnikatelskou 
činnost, jež je přímo a skutečně propojena 
s hospodářstvím alespoň jednoho 
členského státu.  Vhodná opatření by 
měla být přiměřená restriktivním 
postupům při zadávání veřejných zakázek, 
jichž se týkají.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek by se měla 
vztahovat na zadávací řízení spadající do 



PR\1237218CS.docx 17/62 PE695.192v01-00

CS

oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně 
rámcových dohod a dynamických 
nákupních systémů. Opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
by se měla vztahovat i na konkrétní 
zakázky zadané v rámci dynamického 
nákupního systému, pokud tyto 
dynamické nákupní systémy podléhaly 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek. Neměly by se 
však vztahovat na takové zakázky, které 
nedosahují určité prahové hodnoty, s 
cílem omezit celkovou administrativní 
zátěž pro veřejné zadavatele a zadavatele. 
Aby se zabránilo možnému dvojímu 
uplatňování opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
neměla by se tato opatření vztahovat na 
zakázky zadávané na základě rámcové 
dohody, jakmile již byla ve fázi uzavření 
rámcové dohody uplatněna opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) S ohledem na celkový politický cíl 
Unie podporovat malé a střední podniky 
by Komise a veřejní zadavatelé a 
zadavatelé měli řádně zvážit účinky tohoto 
nařízení, aby se zabránilo nadměrné 
zátěži malých a středních podniků. 
Komise by ve spolupráci s členskými státy 
měla k dosažení tohoto cíle zveřejnit 
pokyny pro osvědčené postupy, aby se 
zajistila účinnost tohoto nařízení a 
soudržnost jeho provádění. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23c) Aby se zabránilo možnému 
obcházení opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
měly by být úspěšným uchazečům uloženy 
další smluvní povinnosti. Tyto povinnosti 
by se měly vztahovat pouze na zadávací 
řízení, na něž se vztahuje opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, jakož i na zakázky 
zadávané na základě rámcové dohody, 
pokud jsou takové zakázky stejné jako 
nebo vyšší než určitá prahová hodnota a 
pokud se na rámcovou dohodu vztahuje 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Opatření úpravy cen by neměla mít 
nepříznivý dopad na probíhající obchodní 
jednání s dotyčnou třetí zemí. Proto v 
případě, že se daná země zapojuje do 
významných jednání s Unií o přístupu na 
trh v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
může Komise v průběhu jednání opatření 
pozastavit.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby se zjednodušilo uplatňování 
opatření úpravy cen veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli, mělo by se vycházet z 
předpokladu, že na všechny hospodářské 
subjekty pocházející z cílové třetí země, se 
kterou nebyla uzavřena dohoda o 
veřejných zakázkách, se opatření bude 
vztahovat, pokud tyto subjekty nemohou 
prokázat, že méně než 50 % celkové 
hodnoty jejich nabídky představuje zboží a 
služby pocházející z dotčené třetí země.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy mají nejlepší pozici, 
aby určily veřejné zadavatele či zadavatele 
nebo kategorie veřejných zadavatelů či 
zadavatelů, jež by měli opatření úpravy 
cen uplatňovat. Aby se zajistila 
odpovídající úroveň opatření a spravedlivé 
rozdělení zátěže mezi členské státy, měla 
by Komise přijmout konečné rozhodnutí 
na základě seznamu předloženého každým 
členským státem. V případě potřeby může 
Komise tento seznam sestavit z vlastního 
podnětu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27)  Je nezbytné, aby veřejní zadavatelé 
a 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 nebo zadavatele na 
zajištění základních veřejných potřeb, 
například v oblasti zdraví a veřejné 
bezpečnosti, nebo pokud by použití 
opatření vedlo k nepřiměřenému zvýšení 
ceny nebo nákladů zakázky, měli by mít 
veřejní zadavatelé a zadavatelé možnost 
opatření úpravy cen omezující přístup 
nezahrnutého zboží a služeb nepoužít.

(27) Je nezbytné, aby veřejní zadavatelé 
a 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 nebo zadavatele nebo 
pokud se takové opatření týká zajištění 
základních potřeb v oblasti veřejné 
politiky, například pokud jde o ohrožení 
veřejné bezpečnosti nebo veřejného 
zdraví, měli by mít veřejní zadavatelé a 
zadavatelé možnost ve výjimečném 
případě opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání zakázek omezující přístup 
nezahrnutého zboží a služeb nepoužít. 
Použití těchto výjimek by mělo vyžadovat 
schválení Komise. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé by měli včas a komplexně 
informovat Komisi, aby bylo možné 
náležitě sledovat provádění tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pokud veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé nesprávně uplatňují výjimky z 
opatření úpravy cen omezujících přístup 
nezahrnutého zboží a služeb na trh, měla 
by mít Komise možnost použít systém 

(28) Pokud veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé nesprávně uplatňují opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
zakázek, což má negativní dopad na 
možnosti hospodářských subjektů účastnit 
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nápravy podle článku 3 směrnice Rady 
89/665/EHS19 nebo podle článku 8 
směrnice Rady 92/13/EHS20. Kromě toho 
by smlouvy, jež byly uzavřeny s některým 
hospodářským subjektem veřejnými 
zadavateli nebo zadavateli v rozporu s 
opatřeními úpravy cen omezujícími 
přístup nezahrnutého zboží a služeb, měly 
být neúčinné.

se zadávacího řízení, přičemž tyto subjekty 
takové právo mají, měly by se použít 
směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS. 
Dotčený hospodářský subjekt by proto 
mohl zahájit přezkum podle vnitrostátních 
právních předpisů provádějících tyto 
směrnice, například pokud měl být 
vyloučen konkurenční hospodářský 
subjekt. Komise by rovněž měla mít 
možnost použít systém nápravy podle 
článku 3 směrnice Rady 89/665/EHS19 

nebo podle článku 8 směrnice Rady 
92/13/EHS20.

_______________________ ____________________
19 Směrnice Rady 89/665/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se přezkumného řízení při 
zadávání veřejných zakázek na dodávky a 
stavební práce (Úř. věst. L 395, 
30.12.1989, s. 33).

19 Směrnice Rady 89/665/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se přezkumného řízení při 
zadávání veřejných zakázek na dodávky a 
stavební práce (Úř. věst. L 395, 
30.12.1989, s. 33).

20 Směrnice Rady 92/13/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících se 
uplatňování pravidel Společenství pro 
postupy při zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, 
s. 14).

20 Směrnice Rady 92/13/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících se 
uplatňování pravidel Společenství pro 
postupy při zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, 
s. 14).

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Při přijímání prováděcích aktů 
týkajících se přijímání, zrušení, nebo 
pozastavení nebo obnovení opatření 
úpravy cen by se měl použít přezkumný 
postup.

(30) Při přijímání prováděcích aktů 
týkajících se přijímání, zrušení, 
pozastavení nebo obnovení opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek by se měl použít 
přezkumný postup a Komisi by měl být 
nápomocen výbor zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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2015/1843* („nařízení o obchodních 
překážkách“). 
____________
* Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1843 ze dne 6. října 
2015, kterým se stanoví postupy Unie v 
oblasti společné obchodní politiky k 
zajištění výkonu práv Unie podle 
mezinárodních obchodních pravidel, 
zejména pravidel sjednaných v rámci 
Světové obchodní organizace (Úř. věst. L 
272, 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Informace obdržené podle tohoto 
nařízení by měly být použity pouze k 
účelu, pro který byly vyžádány, a s 
náležitým ohledem na platné požadavky 
Unie a členských států na ochranu a 
důvěrnost údajů. Odpovídajícím 
způsobem by se mělo použít nařízení (ES) 
č. 1049/2001 a článek 28 směrnice 
2014/23/EU, článek 21 směrnice 
2014/24/EU a článek 39 směrnice 
2014/25/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Předkládání pravidelných zpráv ze (32) V souladu s interinstitucionální 
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strany Komise by mělo umožnit 
monitorování uplatňování a účinnosti 
postupů stanovených v tomto nařízení.

dohodou ze dne 13. dubna 2016 o 
zdokonalení tvorby právních předpisů9a a 
s ohledem mimo jiné na snížení 
administrativní zátěže, zejména pro 
členské státy, by Komise měla pravidelně 
přezkoumávat oblast působnosti, 
fungování a účinnost tohoto nařízení.   
Komise by měla o svém posouzení podat 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
V návaznosti na přezkum mohou být 
případně předloženy vhodné legislativní 
návrhy.
___________________

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) V souladu se zásadou 
proporcionality je pro dosažení 
základního cíle, kterým je vytvoření 
společné vnější politiky v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, nezbytné a vhodné 
stanovit společná pravidla zacházení s 
nabídkami obsahujícími zboží a služby, na 
něž se nevztahují mezinárodní závazky 
Unie.

 V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii nepřekračuje toto nařízení 
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
sledovaných cílů,

vypouští se

Or. en



PE695.192v01-00 24/62 PR\1237218CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví opatření, jež 
mají za cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zboží a služeb Unie na trh s 
veřejnými zakázkami a koncesemi v třetích 
zemích. Nařízení stanoví postupy, kterými 
Komise provádí šetření údajných 
restriktivních a diskriminačních opatření 
nebo postupů v oblasti veřejných zakázek 
přijatých nebo zachovávaných třetími 
zeměmi vůči hospodářským subjektům, 
zboží a službám Unie a zahajuje 
konzultace s dotčenými třetími zeměmi.

1. Toto nařízení stanoví opatření, jež 
mají za cíl zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zboží a služeb Unie na trh se 
zakázkami a koncesemi v třetích zemích, 
pokud jde o nezahrnuté zakázky. Nařízení 
stanoví postupy, kterými Komise provádí 
šetření údajných opatření nebo postupů 
třetích stran vůči hospodářským 
subjektům, zboží a službám Unie a 
zahajuje konzultace s dotčenými třetími 
zeměmi.

Stanoví možnost uplatnit opatření úpravy 
cen na určité nabídky u zakázek na 
provedení stavebních prací a/nebo stavby, 
dodávku zboží a/nebo zajištění služeb a u 
koncesí na základě původu dotčených 
hospodářských subjektů, zboží a nebo 
služeb.

Toto nařízení stanoví pro Komisi možnost 
uplatnit opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek, a to 
prostřednictvím prováděcích aktů, pokud 
jde o taková opatření či postupy třetích 
stran, za účelem omezit přístup 
hospodářských subjektů, zboží a nebo 
služeb ze třetích zemí k postupům Unie při 
zadávání zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije na zakázky 
udělené v rámci těchto předpisů:

2. Toto nařízení se použije na postupy 
při zadávání zakázek udělených v rámci 
těchto předpisů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se použije na 
zadávání zakázek na dodávku zboží 
a/nebo služeb a na udělování koncesí na 
stavební práce a služby. Použije se pouze 
tam, kde je dodávka zboží nebo služeb 
zadána pro veřejné účely. Nepoužije se v 
případech, kdy je zboží pořizováno za 
účelem dalšího komerčního prodeje či za 
účelem výroby zboží pro komerční prodej. 
Nepoužije se v případech, kdy jsou služby 
zakoupeny za účelem dalšího komerčního 
prodeje či za účelem poskytování služeb 
pro komerční prodej.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se použije pouze v 
rozsahu, v němž se týká restriktivních 
a/nebo diskriminačních opatření nebo 
postupů uplatňovaných třetí zemí v 
souvislosti s nákupy nezahrnutého zboží a 
služeb. Uplatňováním tohoto nařízení 
nejsou dotčeny mezinárodní závazky Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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

4a. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
žádné mezinárodní závazky Unie ani 
opatření, která mohou členské státy a 
jejich veřejní zadavatelé a zadavatelé 
přijmout v souladu s akty uvedenými v 
odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Toto nařízení se vztahuje pouze na 
zadávací řízení zahájená po jeho vstupu v 
platnost. Opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
se použije pouze na zadávací řízení, na 
něž se vztahuje opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
a které bylo zahájeno kdykoli mezi 
vstupem tohoto opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
v platnost a jeho skončením, zrušením 
nebo pozastavením. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé v zadávací dokumentaci pro 
řízení, na něž se vztahuje oblast 
působnosti opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
uvedou odkaz na uplatňování tohoto 
nařízení a veškerá použitelná opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
zakázek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „hospodářským subjektem“ se 
rozumí jakákoli fyzická nebo právnická 
osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina 
takových osob a/nebo subjektů, včetně 
dočasných sdružení podniků, které 
podávají nabídku na provedení stavebních 
prací a/nebo stavby, dodání zboží nebo 
poskytování služeb;

a) „hospodářským subjektem“ se 
rozumí hospodářský subjekt ve smyslu 
směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU a 
2014/25/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „zbožím“ se rozumí zboží uvedené 
v předmětu nabídkového řízení při 
zadávání veřejných zakázek a ve 
specifikacích smlouvy, ale nezahrnuje 
žádné vstupy, materiál nebo složku 
obsažené v dodávaném zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „odhadovanou hodnotou“ se 
rozumí odhadovaná hodnota veřejné 
zakázky vypočítaná v souladu se 
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směrnicemi 2014/23/EU, 2014/24/EU a 
2014/25/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) „důkazem“ se rozumí veškeré 
informace, osvědčení, podpůrné doklady, 
prohlášení a jiné důkazy, jejichž cílem je 
prokázat splnění povinností stanovených v 
čl. 9a odst. 1 písm. c), například:
i) osvědčení o původu, prohlášení 
dodavatele nebo dovozní prohlášení pro 
zboží pocházející ze třetích zemí;
ii) popis výrobních postupů (včetně 
vzorků, popisů nebo fotografií) 
dodávaného zboží; 
iii) výpis z příslušných rejstříků nebo 
účetních závěrek pro původ služeb, včetně 
identifikačního čísla pro účely DPH;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b)  „veřejným zadavatelem“ se rozumí 
„veřejný zadavatel“ podle definice v čl. 2 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU;

b)  „veřejným zadavatelem“ se rozumí 
„veřejný zadavatel“ podle definice 
uvedené ve směrnicích 2014/23/EU, 
2014/24/EU a 2014/25/EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c)  „zadavatelem“ se rozumí 
„zadavatel“ podle definice v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2014/25/EU a článku 7 směrnice 
2014/23/EU;

c) „zadavatelem“ se rozumí zadavatel 
podle definice uvedené ve směrnicích 
2014/23/EU a 2014/25/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d)  „zahrnutým zbožím nebo 
službami“ se rozumí zboží nebo služby 
pocházející ze země, s níž Unie uzavřela 
mezinárodní dohodu v oblasti zadávání 
veřejných zakázek a/nebo udělování 
koncesí, jež zahrnuje závazky, pokud jde o 
přístup na trh, a podléhající ustanovením 
příslušné dohody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nezahrnutým zbožím nebo 
službami“ se rozumí zboží nebo služby 
pocházející ze země, s níž Unie neuzavřela 
žádnou mezinárodní dohodu v oblasti 

vypouští se
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zadávání veřejných zakázek nebo 
udělování koncesí, jež zahrnuje závazky, 
pokud jde o přístup na trh, jakož i zboží 
nebo služby pocházející ze země, s níž 
Unie takovou dohodu uzavřela, ale 
nepodléhající ustanovením příslušné 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „restriktivním a/nebo 
diskriminačním opatřením nebo postupem 
při zadávání veřejných zakázek“ se rozumí 
jakékoli legislativní, regulační nebo 
správní opatření, postup nebo praxe nebo 
jejich kombinace, přijaté nebo 
zachovávané orgány veřejné moci nebo 
jednotlivými veřejnými zadavateli nebo 
zadavateli ve třetí zemi, jež mají za 
následek vážné a opakující se zhoršení 
přístupu zboží, služeb a/nebo 
hospodářských subjektů Unie na trh s 
veřejnými zakázkami nebo koncesemi v 
dané zemi;

f) „opatřením nebo postupem třetí 
země“ se rozumí jakékoli legislativní, 
regulační nebo správní opatření, postup 
nebo praxe nebo jejich kombinace, přijaté 
nebo zachovávané orgány veřejné moci 
nebo jednotlivými veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli ve třetí zemi, jež mají za 
následek vážné a opakující se zhoršení 
přístupu zboží, služeb a/nebo 
hospodářských subjektů Unie na trh se 
zakázkami nebo koncesemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „opatřením nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek“ 
se rozumí opatření přijaté Komisí podle 
tohoto nařízení, které omezuje přístup 
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hospodářských subjektů a/nebo zboží a 
služeb pocházejících ze třetích zemí na trh 
Unie s veřejnými zakázkami nebo 
koncesemi v oblasti nezahrnutých 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) „nezahrnutými veřejnými 
zakázkami“ se rozumí postupy zadávání 
veřejných zakázek na zboží, služby nebo 
koncese, v souvislosti s nimiž Unie 
nepřijala závazky týkající se přístupu na 
trh v rámci mezinárodní dohody v oblasti 
zadávání veřejných zakázek nebo 
udělování koncesí;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) „zakázkami“ se rozumí „veřejné 
zakázky“ podle definice uvedené ve 
směrnici 2014/24/EU, „koncese“ podle 
definice uvedené ve směrnici 2014/23/EU 
a „zakázky na dodávky, stavební práce a 
služby“ podle definice uvedené ve 
směrnici 2014/25/EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) „uchazečem“ se rozumí uchazeč 
podle definice uvedené ve směrnicích 
2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
 Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „subdodávkou“se rozumí zajištění 
části plnění zakázky třetí stranou; pouhé 
dodání zboží nebo částí nezbytných pro 
poskytování služby se nepovažuje za 
subdodávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „malými a středními podniky“ se 
rozumí malé a střední podniky podle 
definice v doporučení Komise 
2003/361/ES23.

vypouští se

___________
23 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).
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Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se 
považuje provedení stavebních prací 
a/nebo stavby ve smyslu směrnice 
2014/25/EU, 2014/24/EU a směrnice 
2014/23/EU za poskytování služeb.

2. Pro účely tohoto nařízení, s 
výjimkou čl. 8a odst. 3 a 8a odst. 6 tohoto 
nařízení, se považuje provedení stavebních 
prací a/nebo stavby ve smyslu směrnice 
2014/23/EU, 2014/24/EU a směrnice 
2014/25/EU za poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla původu Určení původu

Or. en

Pozměňovací návrh 56

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 (EHS) č. 2913/199224.

vypouští se

_______________
24 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze 
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 
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19.10.1992, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Původ služby se určuje na základě 
původu hospodářského subjektu, který ji 
poskytuje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě fyzické osoby země, 
jejímž je tato osoba státním příslušníkem 
nebo v níž má právo na trvalý pobyt;

a) v případě fyzické osoby země, 
jejímž je tato osoba státním příslušníkem 
nebo v níž má tato osoba právo na trvalý 
pobyt;

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b – bod i 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) není-li služba poskytována 
prostřednictvím komerční přítomnosti v 
Unii, země, podle jejíchž právních 
předpisů je právnická osoba zřízena nebo 
jiným způsobem organizována a na jejímž 

i) země, podle jejíchž právních 
předpisů je právnická osoba zřízena nebo 
jiným způsobem organizována a na jejímž 
území právnická osoba vyvíjí významnou 
podnikatelskou činnost, s přímou a 
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území právnická osoba vyvíjí významnou 
podnikatelskou činnost;

skutečnou vazbou na hospodářství dané 
země;

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) členský stát, v němž je právnická 
osoba usazena a vyvíjí významnou 
podnikatelskou činnost zahrnující přímé a 
skutečné propojení s hospodářstvím 
daného členského státu.

ii) pokud právnická osoba nevyvíjí 
významnou podnikatelskou činnost na 
území země, v níž je založena nebo jinak 
zapojená, pak původ právnické osoby je 
původ osoby nebo osob, které mohou 
přímo nebo nepřímo vyvíjet dominantní 
vliv na právnickou osobu na základě toho, 
že tuto právnickou osobu vlastní, mají v ní 
finanční účast či na základě pravidel, 
podle nichž je tato osoba řízena.     

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písm. b) bodu ii) prvního 
pododstavce, nevyvíjí-li právnická osoba 
významnou podnikatelskou činnost 
zahrnující přímé a skutečné propojení s 
hospodářstvím členského státu, původ 
právnické osoby či právnických osob, 
které vlastní nebo kontrolují právnickou 
osobu.

Pro účely písm. b) bodu ii) prvního 
pododstavce se má za to, že tato osoba 
nebo osoby mají dominantní vliv na  
právnickou osobu v jakémkoli z 
následujících případů, kdy přímo nebo 
nepřímo: 

a) drží většinu upsaného základního 
kapitálu právnické osoby; 
b) kontrolují většinu hlasů spojených 
s akciemi vydanými právnickou osobou; 
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c) mohou jmenovat více než polovinu 
členů správního, řídicího nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
 Čl. 3 – odst. 3 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právnická osoba je považována za 
„vlastněnou“ osobami z dané země, pokud 
osoby z této země skutečně vlastní více než 
50 % jejího základního kapitálu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
 Čl. 3 – odst. 3 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právnická osoba je považována za 
„kontrolovanou“ osobami z dané země, 
pokud tyto osoby mají pravomoc jmenovat 
většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně 
řídit její aktivity.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je hospodářský subjekt 
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skupinou fyzických nebo právnických 
osob a/nebo veřejných subjektů a alespoň 
jedna z těchto osob nebo subjektů pochází 
ze třetí země, na jejíž hospodářské 
subjekty a zboží a služby se vztahuje 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek, použije se 
toto opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek rovněž na 
nabídky podané touto skupinou. Toto 
ustanovení se nepoužije, pokud účast 
těchto osob nebo subjektů ve skupině činí 
méně než 10 % hodnoty dané nabídky, 
ledaže jsou tyto osoby nebo subjekty 
nezbytné pro splnění většiny alespoň 
jednoho z výběrových kritérií v zadávacím 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Veřejní zadavatelé nebo zadavatelé 
mohou kdykoli během zadávacího řízení 
požádat hospodářský subjekt, aby v 
přiměřené lhůtě předložil, vyjasnil nebo 
doplnil informace nebo dokumentaci 
týkající se ověření původu hospodářského 
subjektu, pokud jsou tyto žádosti podány v 
plném souladu se zásadami rovného 
zacházení a transparentnosti. Nabídky 
hospodářských subjektů, které tyto 
informace nebo dokumentaci 
neposkytnou, mohou být zamítnuty v 
souladu s pravidly platnými pro zadávací 
řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Při uplatňování dodatečných 
smluvních povinností na úspěšné 
uchazeče podle článku 9a se původ zboží 
určí v souladu s články 59 až 62 nařízení 
(EU) č. 952/2013, přičemž původ služby se 
určuje na základě původu hospodářského 
subjektu, který je poskytuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
 Kapitola II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola II vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Kapitola III – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Šetření, konzultace a opatření úpravy cen Šetření, konzultační opatření a smluvní 
povinnosti

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Šetření Šetření a konzultace

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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, pokud jde o 
možné použití restriktivních a/nebo 
diskriminačních opatření nebo postupů. 
Je-li zahájeno šetření, zveřejní Komise v 
Úředním věstníku Evropské unie 
oznámení, v němž vyzve zúčastněné strany 
a členské státy, aby jí ve stanovené lhůtě 
sdělily veškeré relevantní informace.

1. Pokud se Komise domnívá, že je to 
v zájmu Unie, z vlastní iniciativy nebo na 
základě opodstatněné stížnosti zúčastněné 
strany Unie či členského státu zahájí 
šetření, pokud jde o možné opatření či 
postupy třetích stran, a to tak, že v 
Úředním věstníku Evropské unie zveřejní 
oznámení o zahájení šetření. Oznámení o 
zahájení šetření zahrnuje předběžné 
posouzení opatření nebo postupů třetí 
země provedené Komisí a vyzve 
zúčastněné strany Unie a členské státy, aby 
jí ve stanovené lhůtě sdělily informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po zveřejnění oznámení vyzve 
Komise dotčenou třetí zemi, aby předložila 
svá stanoviska, poskytla informace a 
zahájila konzultace s Komisí s cílem 
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odstranit údajné opatření nebo postupy 
třetí země. Komise pravidelně informuje 
členské státy ve výboru zřízeném článkem 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2015/184325 („nařízení o 
obchodních překážkách“).
______________________
25 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1843 ze dne 6. října 
2015, kterým se stanoví postupy Unie v 
oblasti společné obchodní politiky k 
zajištění výkonu práv Unie podle 
mezinárodních obchodních pravidel, 
zejména pravidel sjednaných v rámci 
Světové obchodní organizace (nařízení o 
obchodních překážkách) (Úř. věst. L 272, 
16.10.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení, zda příslušná třetí země 
přijala nebo zachovává údajná restriktivní 
a/nebo diskriminační opatření nebo 
postupy, provádí Komise na základě 
informací předložených zúčastněnými 
stranami a členskými státy, na základě 
skutečností shromážděných během šetření 
nebo na základě obou těchto údajů. 
Posouzení se dokončí ve lhůtě osmi 
měsíců od začátku šetření. V řádně 
odůvodněných případech může být tato 
lhůta prodloužena o čtyři měsíce.

2. Šetření a konzultace se dokončí ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne zveřejnění 
oznámení o zahájení šetření v Úředním 
věstníku. V řádně odůvodněných případech 
může Komise  před koncem prvních šesti 
měsíců tuto lhůtu prodloužit o tři měsíce, 
a to zveřejněním oznámení v Úředním 
věstníku Evropské unie a informováním 
třetí země, zúčastněných stran a členských 
států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po ukončení šetření a konzultací 
zveřejní Komise zprávu obsahující hlavní 
zjištění šetření a navrhovaný postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě svého 
šetření dojde k závěru, že údajná 
restriktivní a/nebo diskriminační opatření 
nebo postupy nejsou zachovávány nebo 
nemají za následek omezení přístupu 
hospodářských subjektů Unie nebo zboží a 
služeb Unie na trh s veřejnými zakázkami 
nebo koncesemi dotyčné třetí země, šetření 
ukončí.

3. Pokud Komise na základě svého 
šetření zjistí, že údajné opatření nebo 
postup třetí země nejsou zachovávány nebo 
nemají za následek vážné a opakující se 
zhoršení přístupu hospodářských subjektů 
Unie nebo zboží či služeb Unie na trh se 
zakázkami nebo koncesemi třetí země, 
šetření ukončí, a zveřejní oznámení o 
ukončení v Úředním věstníku Evropské 
unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise po ukončení svého šetření 
zveřejní zprávu obsahující její hlavní 
zjištění.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise může šetření a konzultace 
kdykoli pozastavit, pokud třetí země:
a) přijme uspokojivá nápravná 
opatření, nebo
b) přijme závazky vůči Unii, že 
opatření nebo postupy třetí země ukončí 
nebo postupně zruší v přiměřené lhůtě, 
nejpozději však do tří měsíců.
Komise může šetření a konzultace kdykoli 
obnovit, dojde-li k závěru, že důvody pro 
pozastavení již nejsou platné.
V případě pozastavení nebo obnovení 
vyšetřování a konzultací Komise zveřejní 
oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Článek 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a (nový)
Opatření nástroje pro mezinárodní 

zadávání veřejných zakázek
1. Pokud Komise na základě šetření a 
konzultací podle článku 6 zjistí, že 
opatření nebo postup třetí země existují, 
může, pokud se domnívá, že je to v zájmu 
Unie, uložit opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
prostřednictvím prováděcího aktu. 
Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek se použije 
pouze tehdy, spadá-li hlavní předmět 
zadávacího řízení do oblasti působnosti 
prováděcího aktu, jak je uvedeno v odst. 6 
písm. a). Zadávací řízení nesmí být 
koncipováno s úmyslem vyloučit jej z 
oblasti působnosti tohoto nařízení.
2. Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek se s ohledem 
na dostupné informace a zájem Unie 
stanoví na základě těchto kritérií: 
a) přiměřenost opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek s 
ohledem na opatření či postupy třetí země;
b) dostupnost alternativních zdrojů 
dodávek pro dotčené zboží a služby s cílem 
zabránit významnému negativnímu 
dopadu na veřejné zadavatele nebo 
zadavatele či jej minimalizovat.
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3. Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek se použije 
pouze na zadávací řízení, jejichž 
odhadovaná hodnota činí nejméně 10 000 
000 EUR bez daně z přidané hodnoty u 
stavebních prací a koncesí a nejméně 5 
000 000 EUR bez daně z přidané hodnoty 
u zboží a služeb. 
4. Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek se použije 
rovněž v případě konkrétních zakázek 
zadaných v rámci dynamického 
nákupního systému, pokud tyto 
dynamické nákupní systémy podléhaly 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek, s výjimkou 
konkrétních zakázek, jejichž odhadovaná 
hodnota je nižší než příslušné hodnoty 
stanovené v článku 8 směrnice 
2014/23/EU, článku 4 směrnice 
2014/24/EU a článku 15 směrnice 
2014/25/EU. 
Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek se nevztahuje 
na postupy pro zadávání zakázek na 
základě rámcové dohody. Opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek se rovněž nevztahuje 
na jednotlivé části, které mají být 
poskytnuty podle čl. 5 odst. 10 směrnice 
2014/24/EU nebo čl. 16 odst. 10 směrnice 
2014/25/EU.
5. Ve svém prováděcím aktu může 
Komise v rámci oblasti působnosti 
stanovené v odstavci 6 rozhodnout o 
omezení přístupu provozovatelů, zboží a 
služeb ze třetích zemí k zadávacím řízením 
tím, že od veřejných zadavatelů nebo 
zadavatelů požaduje, aby vyloučili 
nabídky podané hospodářskými subjekty 
pocházejícími z těchto třetích zemí.
6. Prováděcí akt přijatý v souladu s 
čl. 14 odst. 2 stanoví oblast působnosti 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek včetně:
a) odvětví nebo kategorií zboží, služeb 
a koncesí na základě společného slovníku 
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pro veřejné zakázky stanovené v nařízení 
(ES) č. 2195/200226, jakož i všech 
použitelných výjimek z tohoto slovníku;
b) specifických kategorií veřejných 
zadavatelů nebo zadavatelů;
c) konkrétních kategorií 
hospodářských subjektů.
7. Komise uplatní opatření nástroje 
pro mezinárodní zadávání veřejných 
zakázek pro veřejné zakázky podle 
odstavce 5, pouze pokud jsou opatření 
nebo praxe třetí země dostatečně závažné 
a potenciální negativní dopad v důsledku 
omezené dostupnosti alternativních 
zdrojů, jak je stanoveno v odst. 2 písm. b), 
je poměrně malý.
8. Komise může opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
zrušit nebo jeho uplatňování pozastavit, 
pokud třetí země přijme uspokojivá 
nápravná opatření nebo přijme závazky k 
ukončení daného opatření nebo praxe. 
Pokud se Komise domnívá, že přijatá 
nápravná opatření nebo závazky byly 
zrušeny, pozastaveny nebo nesprávně 
provedeny, zveřejní svá zjištění a může 
kdykoli obnovit uplatňování opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek. Komise může opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek zrušit, pozastavit nebo 
obnovit v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 a po 
něm může zveřejnit oznámení v Úředním 
věstníku Evropské unie.
9. Opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek vyprší pět let 
od jeho vstupu v platnost nebo jeho 
prodloužení, pokud přezkum neprokáže 
potřebu jeho dalšího uplatňování. Tento 
přezkum bude zahájen zveřejněním 
oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie z podnětu Komise devět měsíců před 
uplynutím doby platnosti a musí být 
dokončen do šesti měsíců. Po přezkumu 
může Komise v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2 prodloužit 
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dobu trvání opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
o pět let.
________________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. 
listopadu 2002 o společném slovníku pro 
veřejné zakázky (Úř. věst. L 340, 
16.12.2002, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Dotčení veřejní zadavatelé a zadavatelé

Komise určí veřejné zadavatele nebo 
zadavatele nebo kategorie veřejných 
zadavatelů nebo zadavatelů a uvede je na 
seznamu podle členských států, jejichž 
zakázek se opatření týká. S cílem 
poskytnout podklady pro toto určení 
předloží každý členský stát seznam 
příslušných veřejných zadavatelů nebo 
zadavatelů nebo kategorií veřejných 
zadavatelů nebo zadavatelů. Komise zajistí 
odpovídající úroveň opatření a spravedlivé 
rozdělení zátěže mezi členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a (nový)
Dodatečné smluvní závazky úspěšného 

uchazeče
1. V případě zadávacích řízení, na 
něž se vztahuje opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
jakož i v případě zakázek zadaných na 
základě rámcové dohody, je-li 
odhadovaná hodnota těchto zakázek 
stejná nebo vyšší než hodnoty stanovené v 
článku 8 směrnice 2014/23/EU, článku 4 
směrnice 2014/24/EU a článku 15 
směrnice 2014/25/EU, a pokud tyto 
rámcové dohody podléhaly opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, veřejní zadavatelé a 
zadavatelé rovněž zahrnou mezi podmínky 
zakázky s úspěšným uchazečem:
a) závazek nezadávat 
subdodavatelům více než 10 % celkové 
hodnoty zakázky hospodářským 
subjektům pocházejícím ze třetí země, na 
něž se vztahuje opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek;
b) u zakázek, jejichž předmět se týká 
dodání zboží, závazek, že po dobu trvání 
veřejné zakázky představuje zboží, které 
bylo dodáno a/nebo služby poskytnuté při 
plnění zakázky a které pocházejí ze třetí 
země, na kterou se vztahuje opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, nejvýše 10 % celkové 
hodnoty zakázky, ať již toto zboží nebo 
služby dodává nebo poskytuje přímo 
uchazeč nebo subdodavatel; 
c) povinnost poskytnout veřejnému 
zadavateli nebo zadavateli na požádání 
příslušné doklady odpovídající písmenům 
a) a/nebo b) nejpozději po dokončení 
plnění veřejné zakázky; 
d) přiměřený poplatek v případě 
nedodržení závazků uvedených v 
písmenech a) nebo b) mezi 10 % až 30 % 
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celkové hodnoty veřejné zakázky.
2. Pro účely odst. 1 písm. c) je 
dostačující prokázat, že více než 90 % 
celkové hodnoty zakázky pochází z jiných 
než třetích zemí, na něž se opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek vztahuje. Veřejný 
zadavatel nebo zadavatel si v případě 
přiměřených náznaků nedodržení odst. 1 
písm. a) nebo b) nebo v případě, že je 
zakázka zadána skupině hospodářských 
subjektů sestávajících z právnické osoby 
pocházející ze třetí země, na kterou se 
vztahuje opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
vyžádá důkazy.
3. V případě nabídek podaných 
autonomními malými a středními 
podniky, jak jsou vymezeny v doporučení 
Komise 2003/361/ES, které pocházejí z 
Unie nebo ze třetí země, s níž Unie 
uzavřela mezinárodní dohodu v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, Komise a 
členské státy poskytnou pokyny pro 
osvědčené postupy s cílem zajistit účinnost 
tohoto nařízení a soulad jeho provádění. 
Tyto pokyny zohlední zejména informační 
potřeby malých a středních podniků.
4. Veřejní zadavatelé a zadavatelé 
uvedou odkaz na dodatečné podmínky 
stanovené v tomto článku v dokumentech 
pro zadávací řízení, na něž se vztahuje 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé se 
mohou rozhodnout neuplatnit v zadávacím 
nebo koncesním řízení opatření úpravy 
cen:

1. Veřejní zadavatelé a zadavatelé se 
mohou ve výjimečných případech 
rozhodnout neuplatnit v zadávacím řízení 
opatření nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek:

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud není k dispozici zboží či 
služby původem z Unie a/nebo zahrnuté 
zboží či služby, které by vyhovovaly 
požadavkům veřejného zadavatele nebo 
zadavatele; nebo

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokud existují pouze nabídky od 
hospodářských subjektů pocházejících ze 
třetí země, na niž se vztahuje opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, nebo pokud požadavky 
na nabídku splňují pouze takové nabídky; 
nebo 

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) pokud je to opodstatněné 
naléhavými důvody obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud veřejný zadavatel nebo 
zadavatel zamýšlí neuplatňovat opatření 
úpravy cen, uvede svůj úmysl v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení, které 
zveřejní v souladu s článkem 49 směrnice 
2014/24/EU nebo článkem 69 směrnice 
2014/25/EU nebo v oznámení o zahájení 
koncesního řízení podle článku 31 
směrnice 2014/23/EU. Oznámí to rovněž 
Komisi ve lhůtě deseti kalendářních dnů 
ode dne zveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení.

2. Pokud veřejný zadavatel nebo 
zadavatel zamýšlí neuplatňovat opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, oznámí to Komisi 
způsobem, o němž rozhodne příslušný 
členský stát, a to nejpozději ve lhůtě 30 
dnů před zadáním zakázky. Komise může 
vznést námitku proti neuplatnění opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, pokud oznámení 
postrádá dostatečné odůvodnění. Pokud 
má Komise v úmyslu vznést námitku proti 
neuplatnění opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
oznámí to ve výše uvedené lhůtě 
veřejnému zadavateli nebo zadavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Od každého veřejného zadavatele 
nebo zadavatele, který chce uplatnit 
výjimku uvedenou v odstavci 1, je 
vyžadováno, aby takovou výjimku 
schválila Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení obsahuje tyto údaje: 3. Oznámení veřejného zadavatele 
nebo zadavatele Komisi obsahuje tyto 
údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis předmětu zakázky; b) přesný odkaz na zveřejnění 
příslušného nabídkového řízení v 
Úředním věstníku Evropské unie (Tenders 
Electronic Daily);

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) důvody, na nichž se zakládá 
rozhodnutí o neuplatnění opatření úpravy 
cen, a podrobné odůvodnění použití 
výjimky;

d) důvody, na nichž se zakládá záměr 
neuplatňovat opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
a podrobné odůvodnění použití výjimky;

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
 Čl. 12 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případně veškeré další informace, e) případně další informace, jež 
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jež veřejný zadavatel a/nebo zadavatel 
považuje za důležité.

veřejný zadavatel a/nebo zadavatel 
považuje za důležité.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Provádění

1. Pokud veřejní zadavatelé nebo 
zadavatelé nesprávně uplatňují výjimky 
stanovené v článku 12, může Komise 
použít systém nápravy podle článku 3 
směrnice Rady 89/665/EHS26 nebo článku 
8 směrnice Rady 92/13/EHS27.
2. Smlouvy, jež byly uzavřeny s 
některým hospodářským subjektem v 
rozporu s opatřeními úpravy cen přijatými 
nebo obnovenými Komisí podle tohoto 
nařízení jsou neúčinné.

________________
26 Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. 
prosince 1989 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se 
přezkumného řízení při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky a stavební 
práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33).
27Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. 
února 1992 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se 
uplatňování pravidel Společenství pro 
postupy při zadávání zakázek subjekty 
působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, 
s. 14).
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Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a (nový)
Opravné prostředky

K zajištění právní ochrany hospodářských 
subjektů, které mají nebo měli zájem na 
získání určité zakázky spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, se 
odpovídajícím způsobem použije směrnice 
Rady 89/665/EHS a směrnice Rady 
92/13/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Poradní 
výbor pro veřejné zakázky, zřízený 
rozhodnutím Rady 71/306/EHS, a výbor 
zřízený článkem 7 nařízení Rady (EU) 
2015/1843 (nařízení o obchodních 
překážkách)29. Uvedené výbory jsou 
výbory ve smyslu článku 3 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor 
zřízený článkem 7 nařízení o obchodních 
překážkách. Uvedený výbor je výborem ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

_______________________
29 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2015/1843 ze dne 6. října 
2015, kterým se stanoví postupy Unie v 
oblasti společné obchodní politiky k 
zajištění výkonu práv Unie podle 
mezinárodních obchodních pravidel, 
zejména pravidel sjednaných v rámci 
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Světové obchodní organizace (nařízení o 
obchodních překážkách) (Úř. věst. L 272, 
16.10.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
 Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011 a příslušným výborem je výbor 
zřízený nařízením o obchodních 
překážkách.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
 Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud výbor nevydá žádné 
stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 
akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí 
pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Článek 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2018 a poté nejméně 
každé tři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení a o pokroku 
mezinárodních jednání, pokud jde o přístup 
hospodářských subjektů Unie k zadávání 
veřejných zakázek nebo k udělování 
koncesí ve třetích zemích, prováděných 
podle tohoto nařízení. Za tímto účelem 
předloží členské státy Komisi na její žádost 
náležité informace.

Tři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost a poté nejméně každé tři roky 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení 
a o pokroku mezinárodních jednání, pokud 
jde o přístup hospodářských subjektů Unie 
k trhům zakázek a koncesí ve třetích 
zemích, prováděných podle tohoto 
nařízení. Členské státy předloží Komisi na 
její žádost náležité informace o 
uplatňování opatření podle tohoto 
nařízení, včetně počtu zadávacích řízení 
na centrální a nižší úrovni, v nichž bylo 
uplatněno dané opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek, 
počtu nabídek obdržených ze třetích zemí, 
na něž se dané opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek 
vztahuje, jakož i o případech, kdy byla 
použita zvláštní výjimka z opatření 
nástroje pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a (nový)
Přezkum

Nejpozději pět let po přijetí prováděcího 
aktu nebo nejpozději šest let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost, podle toho, co 
nastane dříve, a poté každých šest let 
přezkoumá Komise oblast působnosti, 
fungování a účinnost tohoto nařízení a o 
svých zjištěních podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V březnu 2012 zveřejnila Komise legislativní návrh s názvem „Zadávání veřejných zakázek: 
přístup 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“. 
Cílem Komise bylo vytvořit pákový efekt při dvoustranných obchodních jednáních se třetími 
zeměmi o otevření trhů s veřejnými zakázkami, jelikož mnohé třetí země se zdráhají otevřít 
své trhy s veřejnými zakázkami mezinárodní konkurenci nebo je nechtějí otevřít více, než již 
učinily. V důsledku toho čelí hospodářské subjekty EU restriktivním postupům při zadávání 
veřejných zakázek ze strany mnoha obchodních partnerů Unie. Hlavní myšlenkou návrhu 
Komise bylo tedy zlepšit podmínky, za nichž se podniky EU mohou ucházet o veřejné 
zakázky ve třetích zemích, a posílit postavení Evropské unie při vyjednávání o podmínkách 
přístupu zboží, služeb a dodavatelů z EU na trhy s veřejnými zakázkami, a tím usilovat o 
spravedlivé podmínky v oblasti postupů zadávání veřejných zakázek.

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. Mnoho třetích zemí se zdráhá 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 omezený počet 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 se ukázalo, že je pro Komisi obtížné dosáhnout v této oblasti 
obchodních jednání závazků ze strany třetích zemí.

Aby mohl být vytvořen pákový efekt s cílem otevřít příležitosti spojené se zadáváním 
veřejných zakázek ve třetích zemích, předložila Komise v roce 2012 text, v němž navrhla 
možnost omezit přístup na trh v případě třetích zemí, které nevedou s EU obchodní jednání. 
Tento návrh stanovil decentralizovaný a centralizovaný postup pro zboží a služby, které 
nevyužívají závazků v oblasti přístupu na trh. V rámci decentralizovaného přístupu může 
Komise souhlasit s tím, aby veřejní zadavatelé / zadavatelé vyloučili nabídky, v nichž 
celkovou hodnotu tvoří více než z 50 % nezahrnuté zboží a služby zahrnuté v nabídce, v 
případě, že chybí dostatečně důsledná reciprocita při otevírání trhů mezi EU a zemí, z níž 
zboží nebo služby pocházejí. Tento návrh se svým ústředním pilířem navíc stanovil 
mechanismus EU pro další posílení vlivu EU při mezinárodních jednáních o přístupu na trhy, 
a to na základě šetření Komise, konzultací se třetími zeměmi a případně uvalení dočasných 
omezujících opatření ze strany Komise. Komise byla přesvědčena, že to třetí země bude 
motivovat k tomu, aby s EU zahájily jednání o otevření svých trhů s veřejnými zakázkami.
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Reakce Rady byly smíšené: jeden blok členských států návrh podporoval a neméně významný 
blok členských států nevnímal potřebu tato opatření přijmout a danou myšlenku odmítl, neboť 
tento nástroj byl považován za ochranářské opatření s negativními dopady na světový obchod 
(zejména kvůli možným odvetným opatřením ze strany mocných třetích zemí). Radě se 
nepodařilo tuto patovou situaci překonat a přejít k diskuzi o podstatě návrhu. Dne 15. ledna 
2014 přijal Evropský parlament k návrhu Komise 85 pozměňovacích návrhů, aniž by ovšem 
přijal legislativní usnesení a aniž by tak uzavřel první čtení. Prostřednictvím těchto 
pozměňovacích návrhů se Parlament pokusil postavit most mezi zastánci návrhu a jeho 
oponenty.

Mezi důležité prvky hlasování v Parlamentu konaného dne 15. ledna 2014 patří:

- zavedení ustanovení o přezkumu, které umožňuje po určitém časovém období 
zhodnotit, zda je dotyčný nástroj úspěšný při otevírání zahraničních trhů s veřejnými 
zakázkami, nebo zda pouze vede k protekcionismu na trhu Evropské unie s veřejnými 
zakázkami,

- vyloučení rozvojových zemí z působnosti nařízení,

- lepší propojení mezi decentralizovaným a centralizovaným pilířem tak, aby opatření 
bylo možné přijmout pouze v případě, že Komise zahájila šetření týkající se možného 
použití restriktivních opatření,

- předcházení roztříštěnosti vnitřního trhu s veřejnými zakázkami.

Na podzim 2014 předložilo italské předsednictví kompromisní znění, které ovšem nedokázalo 
vyřešit rozdíl mezi postoji v Radě. Poté, co v listopadu 2014 proběhla orientační rozprava 
Rady na úrovni ministrů obchodu, Komise předložila revidovaný návrh, aby diskuse 
pokročily. Pozměněný návrh týkající se mezinárodního nástroje o veřejných zakázkách přijala 
dne 29. ledna 2016. Koordinátoři výboru INTA se dne 27. února 2017 rozhodli zařadit tento 
bod na pořad jednání jedné z příštích schůzí výboru INTA s cílem aktualizovat mandát k 
jednání tím, že se bude hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích vzhledem k tomu, že 
revidovaný návrh obsahoval výrazné změny.

Na straně jedné přinesl revidovaný návrh zlepšení klíčových oblastí, například tím, že došlo k 
vypuštění decentralizovaného pilíře, který by, jak se obával i Parlament, mohl vést k 
roztříštěnosti vnitřního trhu. Na straně druhé však návrh nezohlednil hlavní žádosti 
Evropského parlamentu. Kromě toho zavedl nové prvky, které vyžadují kontrolu ze strany 
výboru INTA a Parlamentu. Zpravodaj tedy představil aktualizovaný návrh zprávy s cílem 
aktualizovat mandát Evropského parlamentu a zohlednit změny, které přinesl revidovaný 
návrh z roku 2016. V souladu s tím byla tato zpráva založena na dvou hlavních pilířích: V 
první řadě, pokud jde o části, které byly totožné či srovnatelné s původním návrhem z roku 
2012, předložil zpravodaj pozměňovací návrhy přijaté na plenárním zasedání dne 15. ledna 
2014, které jsou pokud možno přizpůsobeny revidovanému znění z roku 2016. Zpráva kromě 
toho pozměnila nové prvky, které přinesl revidovaný návrh z roku 2016.

Nové prvky v revidovaném návrhu z roku 2016

Hlavní změnou je v tomto ohledu skutečnost, že návrh počítá pouze s „opatřením úpravy cen“ 
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a zcela odstraňuje opatření spočívající v uzavření trhu. Na základě šetření Komise by se v 
případě, že se zjistí, že určitá země uplatňuje překážky vůči účasti EU při zadávání veřejných 
zakázek, použila pro výrobky či služby z této země úprava ceny. To znamená, že oproti 
původnímu návrhu by zahraniční výrobky a služby, na které by se opatření použilo, byly i 
nadále způsobilé, pokud by nabídka po přihlédnutí k úpravě ceny zůstala konkurenceschopná 
z hlediska ceny a kvality.  Úprava ceny by platila pouze pro postup hodnocení a neurčovala 
by konečnou cenu zakázky. Trh EU by za žádných okolností nebyl uzavřen zahraničním 
subjektům.

Základním cílem návrhu je však zvýšit vliv za účelem otevření trhů s veřejnými zakázkami v 
rámci obchodních jednání, a zajistit tak rovné podmínky v přístupu na trh s veřejnými 
zakázkami. Zpravodajovi se zdá, že navrhované opatření úpravy ceny již tento cíl nesleduje, 
ale představuje naopak spíše „antidumpingové clo“. Zpravodaj tedy navrhuje vrátit se k 
původnímu mechanismu dočasného omezení přístupu zboží a/nebo služeb z dané třetí země 
na trh s veřejnými zakázkami EU, jak navrhovala Komise ve svém návrhu z roku 2012 a jak 
schválil Parlament v lednu 2014.

Navíc by členské státy stanovovaly, kteří zadavatelé budou toto opatření uplatňovat, aby 
nedopadalo na nejmenší z nich, kteří mají omezenější administrativní kapacitu. Ačkoli je 
tento cíl opodstatněný, je nutné, aby bylo toto nařízení uplatňováno stejným způsobem na 
celém vnitřním trhu. Jinak by mohlo vést k roztříštěnosti jednotného trhu a ke ztrátě vlivu.

Dalším prvkem je, že by cenová sankce již nemusela platit pro celou zemi, v níž Komise 
odhalila diskriminaci uchazečů z EU. Bylo by možné zacílit území na regionální nebo místní 
úrovni jako státy, regiony nebo dokonce obce.  Cílem je rozlišovat mezi územími a povzbudit 
subjekty na nižší než ústřední úrovni, aby své postupy při zadávání veřejných zakázek 
otevřely uchazečům z EU.

Dalším z bodů revidovaného návrhu z roku 2016 je jasnější přidělení důkazního břemene. 
Toto opatření by se vztahovalo na společnosti a výrobky, u nichž více než 50 % hodnoty 
nabídky pochází ze země, u níž je potvrzeno, že tam existují diskriminační opatření vůči 
společnostem, zboží či službám z EU. Předpokládalo by se, že hospodářské subjekty z dané 
země budou dodávat cílené zboží a služby. Důkazní břemeno by nebylo na veřejném 
zadavateli, ale na uchazeči z této země, který by musel prokázat, že jeho nabídka takové zboží 
a služby neobsahuje. Původní návrh naznačoval, že důkazní břemeno by v tomto ohledu nesli 
veřejní zadavatelé.

V souladu s přístupem Komise k transparentnosti v obchodní politice se dále navrhuje 
zveřejnit výsledky šetření Komise, jež určují překážky pro nabídky ve třetích zemích. Toto 
„zveřejňování provinilců“ by mělo vytvořit novou dynamiku, jež by vedla k odstranění těchto 
překážek. Zveřejňována by měla být i opatření přijímaná třetími zeměmi za účelem zlepšení 
problematické situace. Tato změna je vítána. 

Zahrnutí některých pozměňovacích návrhů Parlamentu:

Z oblasti působnosti návrhu jsou kromě nejméně rozvinutých zemí vyloučeny také rozvojové 
země a MSP. Několik členských států se navíc spolu s Parlamentem domnívalo, že by 
decentralizovaný pilíř, na jehož základě by veřejní zadavatelé měli možnost vylučovat 
zahraniční uchazeče z účasti ve svých veřejných soutěžích, mohl riskovat roztříštěnost 
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vnitřního trhu. Revidovaný návrh tuto možnost zcela vylučuje.

Požadavky Parlamentu, které nebyly zahrnuty:

Tento bod se týká zohledňování environmentálních, pracovněprávních či sociálních otázek při 
posuzování reciprocity, jakož i požadavku Parlamentu na zahrnutí ustanovení o přezkumu, 
které by umožňovalo vyhodnotit, zda toto nařízení přispívá k dalšímu otevření trhů s 
veřejnými zakázkami, nebo zda se jedná o ochranářský nástroj. Zamítnutí celého nařízení z 
tohoto důvodu by bylo problematické, Parlament nicméně navrhl, aby bylo do návrhu 
zahrnuto ustanovení o přezkumu, jež by Komisi ukládalo posoudit dopad nařízení po jeho 
vstupu v platnost a provádění po předem určený počet let, a následně jej podrobila 
odpovídajícímu přezkumu. Ze stejného důvodu Parlament navrhoval omezit platnost 
veškerých restriktivních opatření přijatých prováděcím aktem na dobu nejvíce pěti let 
(podobně jako je tomu u ustanovení nařízení EU v oblasti ochrany obchodu), a předejít tak 
tomu, aby tato opatření vedla k trvalému uzavření trhu. Dalším požadavkem, k němuž bylo 
přihlédnuto pouze okrajově, bylo zkrácení lhůty pro vyšetřování. Parlament požadoval, aby 
bylo období pro ukončení vyšetřování zkráceno na tři měsíce s možností prodloužení o jeden 
měsíc. Komise toto období zkrátila z devíti na osm měsíců, možnost jej prodloužit však byla 
zároveň rozšířena ze tří na čtyři měsíce, což nakonec nechává dobu pro vyšetřování 
nezměněnu.

Vývoj diskusí od roku 2018:

V návaznosti na předložení pozměněného návrhu zprávy ve výboru INTA v únoru 2018 a na 
zavedení a projednání pozměňovacích návrhů v březnu/dubnu 2018 se práce na tomto 
dokumentu v květnu 2018 zastavily kvůli prodloužené blokaci tohoto dokumentu v Radě. Z 
pohledu zpravodaje a v souladu se stínovými zpravodaji by řízení o obnovení mandátu 
Parlamentu pro třístranná jednání nebylo konstruktivní vzhledem k tomu, že Rada nemá 
žádnou schůdnou perspektivu na další postup.

Vzhledem k parlamentním prázdninám v roce 2019 se dokument stal součástí předchozích 
„nevyřízených záležitostí“ Parlamentu (článek 240). Členské státy zároveň opakovaně 
vyzývaly k novému impulsu a naléhavě volaly po přijetí společného postoje k nástroji pro 
zadávání veřejných zakázek (závěry Evropské rady ze dne 22. března 2019/2. října 2020), 
který v Radě nepřinesl hmatatelné výsledky. Po podrobných přípravných pracích v rámci 
finského, chorvatského a německého předsednictví předložilo portugalské předsednictví v 
dubnu 2021 Radě podstatně přepracovaný návrh postoje, který znamenal zásadní změnu 
vnitřní logiky navrhovaného nástroje. Po více než devíti letech odkládání přijala Rada v 
červnu 2021 svůj postoj k nástroji pro zadávání veřejných zakázek, čímž na základě nového 
návrhu zprávy předloženého zpravodajem položila základy pro pokračování prací na tomto 
dokumentu v rámci výboru INTA.

Zpravodaj podporuje významný odklon od logiky návrhu Komise z roku 2016, který se 
vyznačuje přístupem zaměřeným na uchazeče, a nikoli koncepcí založené na nabídkových 
řízeních. V důsledku změny paradigmatu obcházíme předchozí obtíže při stanovování původu 
zboží, služeb, stavebních prací a koncesí. Složitost nástroje se snižuje a jeho proveditelnost se 
podstatně zvyšuje.

Zpravodaj je i nadále toho názoru, že opatření nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných 
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zakázek musí být posuzována podle jejich účinnosti, proporcionality a použitelnosti. 
Vzhledem k tomu, že neexistuje důkaz o účinnosti mechanismu úpravy cen („opatření úpravy 
skóre“, jak je vymezeno Radou), navrhuje se zachování možnosti uzavření trhu jakožto 
jediného opatření nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek.

Kromě účinných a účelných opatření nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek je 
doba trvání vyšetřování a konzultací rozhodující pro přidanou hodnotu, kterou nástroj 
poskytuje. V této souvislosti se zavádějí kratší lhůty pro oba postupy, které se mají překrývat 
a nikoli následovat po sobě, aby bylo zaručeno včasné uplatňování opatření nástroje pro 
mezinárodní zadávání veřejných zakázek bez zbytečného prodlení. 

Zamýšlený pákový efekt nástroje lze odvodit z míry, v jaké je uplatňován na hospodářské 
subjekty a veřejnými zadavateli a zadavateli. Výhradní zaměření na pevnou hodnotu 
veřejných zakázek jakožto měřicích kritérií zaručuje jednoduchost a účinnost nástroje.

Výjimky z požadavku na použití nástroje jsou podporovány za úzce vymezených okolností, 
zejména v případech, 1) kdy jsou k dispozici pouze nabídky od uchazečů ze třetích zemí, na 
něž se vztahuje opatření nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, nebo 2) kdy 
existují naléhavé důvody na základě obecného zájmu. Další výjimky by bránily v dosažení 
celkového cíle nástroje.


