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*** 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

Pozměňovacích 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 ochraně Unie a jejích členských 
států před hospodářským nátlakem třetích zemí
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0775),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0000/2021),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

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

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k využívání aktů v přenesené 
pravomoci,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 
jednacího řádu, závazek Komise, že převezme postoj Parlamentu, a s ohledem na to, že 
se zástupce Rady dopisem ze dne 14. prosince 2021 zavázal schválit tento postoj 
Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 59, 40 a 41 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0000/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle článku 1 Charty Organizace 
spojených národů je cílem Organizace 
spojených národů rozvíjet mezi národy 
přátelské vztahy založené na úctě k zásadě 
rovnoprávnosti.

(3) Podle článku 1 Charty Organizace 
spojených národů je cílem Organizace 
spojených národů rozvíjet mezi národy 
přátelské vztahy založené na úctě k zásadě 
rovnoprávnosti. V souladu s Deklarací 
zásad mezinárodního práva týkajících se 
přátelských vztahů a spolupráce mezi státy 
a v souladu s Chartou Organizace 
spojených národů se navíc mají v rámci 
mezinárodních vztahů respektovat zásady 
svrchované rovnosti a nezasahování do 
vnitřních záležitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Mezinárodní právo odpovědnosti 
států v oblasti mezinárodně protiprávního 
jednání bylo kodifikováno Komisí OSN 
pro mezinárodní právo v roce 20011a a 
mělo by být vodítkem pro činnost Unie v 
případech, kdy Unie čelí hospodářskému 
nátlaku ze strany třetí země, což je 
považováno za mezinárodně protiprávní 
chování. „Deklarace zásad 
mezinárodního práva týkajících se 
přátelských vztahů a spolupráce mezí státy 
v souladu s Chartou Organizace 
spojených národů“1b stanoví, že žádný stát 
nesmí použít nebo podnítit použití 
ekonomických, politických nebo jiných 
opatření k nátlaku na jiný stát za účelem 
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podřízení si výkonu jeho suverénních 
práv, nebo aby si tak opatřil jinou výhodu 
od takovéhoto státu. Tato kodifikovaná 
pravidla mezinárodního obyčejového 
práva jsou závazná.
__________________
1a Články o odpovědnosti států za 
mezinárodně protiprávní chování přijaté 
Komisí OSN pro mezinárodní právo na 
jejím padesátém třetím zasedání v roce 
2001 a vzaté na vědomí Valným 
shromážděním Organizace spojených 
národů v rezoluci 56/83.
1b Rezoluce Valného shromáždění OSN 
2625 (XXV) ze dne 24. října 1970. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) I když Unie vždy jedná v rámci 
mezinárodního práva, je nezbytné, aby 
měla k dispozici vhodný nástroj, který jí 
umožní odrazovat od hospodářského 
nátlaku ze strany třetích zemí a bojovat 
proti němu, aby byla chráněna práva a 
zájmy Unie a jejích členských států. Tak je 
tomu zejména v případě, kdy třetí země 
přijímají opatření ovlivňující obchod nebo 
investice, která narušují legitimní 
svrchovaná rozhodnutí Unie nebo 
členského státu tím, že se snaží zabránit 
ukončení, změně nebo přijetí určitého aktu 
ze strany Unie nebo členského státu nebo 
dosáhnout takového ukončení, změny nebo 
přijetí. Taková opatření ovlivňující obchod 
nebo investice mohou být nejen opatření 
přijatá a mající účinky na území třetí země, 
ale také opatření přijatá danou třetí zemí, a 
to i prostřednictvím subjektů ovládaných 
nebo řízených danou třetí zemí a 

(6) I když Unie vždy jedná v rámci 
mezinárodního práva, je nezbytné, aby 
měla k dispozici vhodný nástroj, který jí 
umožní odrazovat od hospodářského 
nátlaku ze strany třetích zemí a bojovat 
proti němu, aby byla chráněna práva a 
zájmy Unie a jejích členských států. Tak je 
tomu zejména v případě, kdy třetí země 
přijímají, nepřijímají nebo hrozí, že 
přijmou, opatření ovlivňující obchod nebo 
investice, která narušují legitimní 
svrchovaná rozhodnutí Unie nebo 
členského státu tím, že se snaží zabránit 
ukončení, změně nebo přijetí určitého aktu 
ze strany Unie nebo členského státu, včetně 
jakékoli formy zvláštního politického 
rozhodnutí nebo postoje k politickému 
rozhodnutí, jako jsou např. usnesení 
Evropského parlamentu, nebo dosáhnout 
takového ukončení, změny nebo přijetí. 
Taková opatření ovlivňující obchod nebo 
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přítomných v Unii, která poškozují 
hospodářské činnosti v Unii.

investice nebo u kterých hrozí, že obchod 
nebo investice ovlivní, mohou být nejen 
opatření přijatá, nepřijatá nebo u kterých 
hrozí, že budou přijata, a mající účinky na 
území třetí země, ale také opatření přijatá 
nebo u kterých hrozí, že budou přijata, 
danou třetí zemí, a to i prostřednictvím 
subjektů ovládaných nebo řízených danou 
třetí zemí a přítomných v Unii, která 
poškozují hospodářské činnosti v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Toto nařízení doplňuje právní 
předpisy Unie v oblasti obchodu, např. 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1671a. Mělo by se použít pouze 
v případě nátlaku ze strany třetích zemí, 
na nějž se nevztahují jiné nástroje práva 
Unie.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/167 ze dne 10. února 
2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 
654/2014 o výkonu práv Unie za účelem 
uplatňování a prosazování pravidel 
mezinárodního obchodu (Úř. věst. L 49, 
12.2.2021, s. 1.). 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu se zásadou 
proporcionality je pro vytvoření účinného a 
komplexního rámce pro činnost Unie proti 
hospodářskému nátlaku nezbytné a vhodné 
stanovit pravidla pro přezkum a určování 
opatření hospodářského nátlaku třetích 
zemí a pro boj proti nim. Před přijetím 
reakčních opatření Unie je třeba zejména 
posoudit skutečnosti, určit, zda je vyvíjen 
hospodářský nátlak, a pokud možno 
usilovat o nalezení řešení ve spolupráci s 
dotčenou třetí zemí. Veškerá opatření 
uložená Unií by měla být úměrná újmě 
způsobené opatřeními hospodářského 
nátlaku třetích zemí. Kritéria pro vymezení 
reakčních opatření Unie by měla 
zohledňovat zejména potřebu zamezit 
vedlejším účinkům, administrativní zátěži a 
nákladům způsobeným hospodářským 
subjektům Unie nebo je minimalizovat, 
jakož i zájem Unie. Toto nařízení tudíž 
nepřekračuje rámec toho, co je pro 
dosažení sledovaných cílů nezbytné, a to 
v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii.

(9) V souladu se zásadou 
proporcionality je pro vytvoření účinného a 
komplexního rámce pro činnost Unie proti 
hospodářskému nátlaku nezbytné a vhodné 
stanovit pravidla pro přezkum a určování 
opatření hospodářského nátlaku třetích 
zemí a pro boj proti nim. Před přijetím 
reakčních opatření Unie je třeba zejména 
posoudit skutečnosti, určit, zda je vyvíjen 
hospodářský nátlak, a pokud možno 
usilovat o nalezení řešení ve spolupráci s 
dotčenou třetí zemí. Veškerá opatření 
uložená Unií by měla být úměrná újmě 
způsobené opatřeními hospodářského 
nátlaku třetích zemí. Kritéria pro vymezení 
reakčních opatření Unie by měla 
zohledňovat zejména potřebu zamezit 
riziku eskalace v rámci mezinárodních 
obchodních vztahů, vedlejším účinkům, 
administrativní zátěži a nákladům 
způsobeným hospodářským subjektům 
Unie nebo je minimalizovat, jakož i zájem 
Unie. Toto nařízení tudíž nepřekračuje 
rámec toho, co je pro dosažení sledovaných 
cílů nezbytné, a to v souladu s čl. 5 odst. 4 
Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Komise by měla přezkoumat, zda 
opatření třetích zemí přestavují nátlak, a to 
z vlastního podnětu nebo na základě 
informací získaných z jakéhokoli zdroje, 
včetně právnických a fyzických osob nebo 
členského státu. Na základě tohoto 
přezkumu by Komise měla v rozhodnutí 
určit, zda opatření třetí země představuje 

(13) Komise by mohla přezkoumat, zda 
opatření třetích zemí přestavují nátlak, 
přičemž zvláště v případě odůvodněné 
stížnosti by tak učinit měla, a to z 
vlastního podnětu nebo na základě 
informací získaných z jakéhokoli zdroje, 
včetně právnických a fyzických osob nebo 
členského státu. Na základě tohoto 
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nátlak. Komise by měla případné kladné 
zjištění oznámit dotčené třetí zemi a 
požádat ji o ukončení hospodářského 
nátlaku a případně o nápravu újmy.

přezkumu by Komise měla v rozhodnutí 
určit, zda opatření třetí země představuje 
nátlak. Komise by měla případné kladné 
zjištění oznámit dotčené třetí zemi a 
požádat ji o ukončení hospodářského 
nátlaku a případně o nápravu újmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Unie by měla podporovat třetí země 
dotčené stejnými nebo podobnými 
opatřeními hospodářského nátlaku nebo 
jiné zainteresované třetí země a 
spolupracovat s nimi. Unie by se měla 
podílet na mezinárodní koordinaci na 
dvoustranných, vícestranných nebo 
mnohostranných fórech zaměřených na 
prevenci nebo odstraňování hospodářského 
nátlaku.

(14) Unie by měla spolupracovat se 
třetími zeměmi, které jsou dotčeny 
stejnými nebo podobnými opatřeními 
hospodářského nátlaku, nebo s jinými 
zainteresovanými třetími zeměmi. Unie by 
se měla podílet na mezinárodní koordinaci 
na veškerých dvoustranných, vícestranných 
nebo mnohostranných fórech vhodných 
pro prevenci nebo odstraňování 
hospodářského nátlaku.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Unie by měla ukládat protiopatření 
pouze tehdy, pokud jiné prostředky, 
například jednání, mediace nebo konečné 
rozhodnutí, nevedou k rychlému a 
účinnému ukončení hospodářského nátlaku 
a k náhradě újmy způsobené Unii nebo 
jejím členským státům, a pokud je to 
nezbytné k ochraně zájmů a práv Unie a 
jejích členských států a je to v zájmu Unie. 

(15) Unie se vyzývá, aby aktivně 
využívala všechny dostupné prostředky 
pro spolupráci s dotčenou třetí zemí, 
například jednání nebo konečné 
rozhodnutí, a to zejména prostřednictvím 
mechanismů Světové obchodní organizace 
pro urovnávání sporů, nebo mediace a 
zároveň by Unie měla zavést opatření pro 
případ, že tyto prostředky nevedou k 
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Je vhodné, aby nařízení stanovilo 
použitelná pravidla a postupy pro ukládání 
a uplatňování reakčních opatření Unie a 
umožňovalo rychlé jednání v případech, 
kdy je to nezbytné pro zachování účinnosti 
jakýchkoli reakčních opatření Unie.

rychlému a účinnému ukončení 
hospodářského nátlaku a k náhradě újmy 
způsobené Unii nebo jejím členským 
státům, a pokud je to nezbytné k ochraně 
zájmů a práv Unie a jejích členských států 
a je to v zájmu Unie. Je vhodné, aby 
nařízení stanovilo použitelná pravidla a 
postupy pro ukládání a uplatňování 
reakčních opatření Unie a umožňovalo 
rychlé jednání v případech, kdy je to 
nezbytné pro zachování účinnosti 
jakýchkoli reakčních opatření Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Reakční opatření Unie přijatá v 
souladu s tímto nařízením by měla být 
vybírána a koncipována na základě 
objektivních kritérií, kterými jsou: účinnost 
opatření při prosazování ukončení nátlaku 
třetí země; potenciál opatření poskytnout 
zmírnění následků pro hospodářské 
subjekty v Unii, které jsou dotčeny 
opatřeními hospodářského nátlaku třetích 
zemí; cíl zabránit negativním 
hospodářským a jiným účinkům na Unii 
nebo minimalizovat tyto účinky a zamezení 
nepřiměřené administrativní složitosti a 
nákladům. Je rovněž nezbytné, aby při 
výběru a koncipování reakčních opatření 
byl zohledněn zájem Unie. Reakční 
opatření Unie by měla být vybírána ze 
široké škály možností, aby bylo možné ve 
všech konkrétních případech přijmout 
nejvhodnější opatření.

(16) Reakční opatření Unie přijatá v 
souladu s tímto nařízením by měla být 
vybírána a koncipována na základě 
objektivních kritérií, kterými jsou: účinnost 
opatření při prosazování ukončení nátlaku 
třetí země a náhrada za újmu způsobenou 
třetí zemí; potenciál opatření poskytnout 
zmírnění následků pro hospodářské 
subjekty v Unii, které jsou dotčeny 
opatřeními hospodářského nátlaku třetích 
zemí; cíl zabránit negativním 
hospodářským a jiným účinkům na Unii 
nebo minimalizovat tyto účinky a zamezení 
nepřiměřené administrativní složitosti a 
nákladům. Je rovněž nezbytné, aby při 
výběru a koncipování reakčních opatření 
byl zohledněn zájem Unie. Reakční 
opatření Unie by měla být vybírána ze 
široké škály možností, aby bylo možné ve 
všech konkrétních případech přijmout 
nejvhodnější opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je důležité zajistit účinnou 
komunikaci a výměnu stanovisek a 
informací mezi Komisí na jedné straně a 
Evropským parlamentem a Radou na straně 
druhé, zejména pokud jde o snahu jednat s 
dotčenou třetí zemí s cílem prozkoumat 
možnosti, jak dosáhnout ukončení 
hospodářského nátlaku, a o záležitostech, 
které mohou vést k přijetí reakčních 
opatření Unie podle tohoto nařízení.

(21) Je důležité zajistit účinnou 
komunikaci a výměnu stanovisek a 
informací mezi Komisí na jedné straně a 
Evropským parlamentem a Radou na straně 
druhé, zejména pokud jde o snahu jednat s 
dotčenou třetí zemí s cílem prozkoumat 
možnosti, jak dosáhnout ukončení 
hospodářského nátlaku nebo náhrady za 
způsobenou újmu, a o záležitostech, které 
mohou vést k přijetí reakčních opatření 
Unie podle tohoto nařízení, včetně 
jednotlivých etap posouzení opatření 
třetích zemí a stanovení, zda se jedná o 
opatření hospodářského nátlaku.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla a 
postupy k zajištění účinné ochrany zájmů 
Unie a jejích členských států v případech, 
kdy se třetí země opatřeními ovlivňujícími 
obchod nebo investice snaží donutit Unii 
nebo členský stát k přijetí nebo nepřijetí 
určitého aktu. Toto nařízení stanoví rámec 
umožňující Unii v takových situacích 
reagovat s cílem odradit třetí zemi od 
takového jednání nebo ji přimět od něj 
upustit, přičemž Unii v krajním případě 
opravňuje bojovat proti takovému jednání.

1. Toto nařízení stanoví pravidla a 
postupy k zajištění účinné ochrany zájmů 
Unie a jejích členských států v případech, 
kdy se třetí země jakýmkoli opatřením, 
nečinností nebo hrozbou opatření a 
opatřeními ovlivňujícími obchod nebo 
investice snaží donutit Unii nebo členský 
stát k přijetí nebo nepřijetí určitého aktu, 
např. určitého politického rozhodnutí, 
právního aktu nebo postoje s ohledem k 
politickému rozhodnutí. Toto nařízení 
stanoví rámec umožňující Unii v takových 
situacích reagovat s cílem odradit třetí 
zemi od takového jednání nebo ji přimět, 
aby od něj upustila nebo nahradila újmu, 
kterou způsobila, přičemž Unii v krajním 
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případě opravňuje bojovat proti takovému 
jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškerá opatření přijatá podle 
tohoto nařízení musí být v souladu se 
závazky Unie podle mezinárodního práva a 
musí být prováděna v rámci zásad a cílů 
vnější činnosti Unie.

2. Veškerá opatření přijatá podle 
tohoto nařízení musí být v souladu se 
závazky Unie podle mezinárodního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „nátlakem“ jakákoli činnost nebo 
opatření třetí země zasahující do 
legitimních svrchovaných rozhodnutí 
Unie nebo členského státu tím, že se snaží 
zabránit ukončení, změně nebo přijetí 
určitého aktu Unií nebo členským státem 
nebo takového ukončení, změny nebo 
přijetí dosáhnout;
b)  „činností nebo opatřením třetí 
země“ jakýkoli druh opatření, formy 
činnosti, nečinnosti nebo hrozby takového 
jednání, které lze přičíst příslušné třetí 
zemi; 
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c) „hospodářským nátlakem“ nátlak, 
který vyvíjí třetí země prostřednictvím 
činnosti nebo opatření, jež ovlivňuje 
obchod nebo investice;
d) „určitým aktem“ konkrétní 
politické rozhodnutí, právní akt nebo 
postoj k politickému rozhodnutí Unie 
nebo členského státu;
e)  „újmou“ negativní dopad na Unii 
nebo členský stát, včetně hospodářských 
subjektů Unie; 
f) „reakčním opatřením Unie“ 
jakékoli opatření, které je v souladu s 
mezinárodními závazky Unie nebo které 
mezinárodní právo umožňuje přijmout 
vůči třetí zemi odpovědné za hospodářský 
nátlak, je úměrné újmě, kterou utrpěla 
Unie nebo členský stát, a jehož cílem je 
dosáhnout ukončení hospodářského 
nátlaku nebo náhrady způsobené újmy;
g) „zájmem Unie“ především potřeba 
zachovat politický prostor Unie nebo 
jejích členských států k přijímání 
legitimních svrchovaných rozhodnutí, 
jakož i strategické hospodářské zájmy 
Unie, včetně hospodářské a sociální 
soudržnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije, pokud 
třetí země:

1. Toto nařízení se použije pouze v 
případě hospodářského nátlaku. 

Or. en



PR\1245607CS.docx 15/35 PE703.008v01-00

CS

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zasahuje do legitimních 
svrchovaných rozhodnutí Unie nebo 
členského státu tím, že se snaží zabránit 
ukončení, změně nebo přijetí určitého 
aktu Unií nebo členským státem nebo 
takového ukončení, změny nebo přijetí 
dosáhnout,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– uplatňuje nebo vyhrožuje, že 
uplatní opatření ovlivňující obchod nebo 
investice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se takové 
jednání třetích zemí označuje jako 
opatření hospodářského nátlaku.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při určování, zda jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1, se 
zohlední:

2. Při určování hospodářského 
nátlaku Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) intenzita, závažnost, četnost, trvání, 
šíře a rozsah opatření třetí země a tlak, 
který z něj vyplývá;

a) intenzitu, závažnost, četnost, trvání, 
šíři a rozsah opatření třetí země nebo její 
nečinnost a tlak, který z toho vyplývá; 
Komise posoudí, zda je tento tlak 
dostatečný na to, aby Unie přijala reakční 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda se třetí země podílí na 
vměšování, jehož cílem je přimět Unii 
nebo členské státy či jiné země k určitému 
jednání;

b) zda se třetí země jednoznačně 
podílí na vměšování, jehož cílem je přimět 
Unii nebo členské státy či jiné země k 
určitému jednání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) do jaké míry opatření třetí země 
zasahuje do oblasti svrchovanosti Unie 
nebo členských států;

c) do jaké míry opatření nebo 
nečinnost třetí země zasahuje do oblasti 
svrchovanosti Unie nebo členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda třetí země jedná na základě 
legitimního zájmu, který je mezinárodně 
uznáván;

d) zda třetí země jedná na základě 
zájmu, který je podle mezinárodního 
práva uznáván jako legitimní;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přezkoumat jakékoli 
opatření třetí země s cílem určit, zda 
splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1. 
Komise jedná bez prodlení.

1. Komise může přezkoumat jakékoli 
opatření třetí země nebo hrozbu takového 
opatření s cílem určit, zda splňuje 
podmínky stanovené v čl. 2, přičemž v 
případě řádně odůvodněné stížnosti tak 
učinit musí. Komise jedná bez prodlení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může provést přezkum 
uvedený v odstavci 1 z vlastního podnětu 
nebo na základě informací získaných z 
jakéhokoli zdroje. Komise zajistí ochranu 
důvěrných údajů v souladu s článkem 12, 
což může zahrnovat totožnost toho, kdo 
informaci poskytl.

2. Komise provede přezkum uvedený 
v odstavci 1 na základě podložených 
informací, které shromáždila z vlastního 
podnětu nebo které získala z jakéhokoli 
důvěryhodného zdroje. Komise zajistí 
ochranu důvěrných údajů v souladu s 
článkem 12, což může zahrnovat utajení 
totožnosti toho, kdo informaci poskytl.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo jinými vhodnými 
prostředky komunikace zveřejnit oznámení 
s výzvou k předložení informací ve 
stanovené lhůtě. V takovém případě 
Komise o zahájení přezkumu uvědomí 
dotčenou třetí zemi.

Komise o veškerém vývoji probíhajícího 
přezkumu opatření třetí země informuje 
Evropský parlament a Radu. Může v 
Úředním věstníku Evropské unie a jinými 
vhodnými prostředky komunikace zveřejnit 
oznámení s výzvou k předložení informací 
ve stanovené lhůtě, v němž uvede lhůtu 
pro rozhodnutí uvedené v článku 4, která 
nepřekročí šest měsíců. V takovém 
případě Komise o zahájení přezkumu 
uvědomí dotčenou třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přezkumu provedeném v souladu s 
článkem 3 přijme Komise rozhodnutí o 
tom, zda opatření dotyčné třetí země 
splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1. 
Komise jedná bez prodlení.

Po přezkumu provedeném v souladu s 
článkem 3 přijme Komise rozhodnutí o 
tom, zda opatření dotyčné třetí země 
splňuje podmínky stanovené v čl. 2. 
Komise jedná bez prodlení. Komise toto 
rozhodnutí zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a jinými vhodnými 
prostředky komunikace s veřejností.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí může Komise 
vyzvat dotyčnou třetí zemi, aby předložila 
své připomínky.

Před přijetím rozhodnutí může Komise 
vyzvat dotyčnou třetí zemi, aby ve 
stanovené lhůtě předložila své připomínky, 
přičemž tato lhůta nesmí nepřiměřeně 
zdržet rozhodnutí Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise rozhodne, že opatření 
dotčené třetí země splňuje podmínky 
stanovené v čl. 2 odst. 1, oznámí své 
rozhodnutí dotčené třetí zemi a požádá ji, 
aby ukončila hospodářský nátlak 
a případně napravila újmu, kterou utrpěla 
Unie nebo její členské státy.

Pokud Komise rozhodne, že opatření 
dotčené třetí země splňuje podmínky 
stanovené v čl. 2 odst. 1, oznámí své 
rozhodnutí dotčené třetí zemi a požádá ji, 
aby do stanovené lhůty ukončila 
hospodářský nátlak a případně napravila 
újmu, kterou utrpěla Unie nebo její členské 
státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je připravena jednat jménem Unie 
s dotčenou třetí zemí při hledání možností, 
jak dosáhnout ukončení hospodářského 
nátlaku. Tyto možnosti mohou zahrnovat:

Komise je připravena jednat jménem Unie 
s dotčenou třetí zemí při hledání možností, 
jak dosáhnout ukončení hospodářského 
nátlaku, příp. jak napravit újmu, kterou 
způsobila Unii nebo jejím členským 
státům. Tyto možnosti mohou zahrnovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– postoupení věci k mezinárodnímu 
konečnému rozhodnutí,

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – indent 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— postoupení věci k mezinárodnímu 
konečnému rozhodnutí.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise informuje Evropský parlament 
a Radu o souvisejícím vývoji.

Komise poskytuje včas veškeré informace 
o vývoji spolupráce s dotyčnou třetí zemí 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem dosáhnout ukončení nátlaku zahájí 
Komise jménem Unie konzultace nebo 
spolupráci s jakoukoli další zemí dotčenou 
stejnými nebo podobnými opatřeními 
hospodářského nátlaku nebo s jakoukoli 
třetí zemí se zájmem o spolupráci. To 
může případně zahrnovat koordinaci 
na příslušných mezinárodních fórech 
a koordinaci odezvy na nátlak.

S cílem dosáhnout ukončení nátlaku zahájí 
Komise jménem Unie konzultace nebo 
spolupráci s jakoukoli další zemí dotčenou 
stejnými nebo podobnými opatřeními 
hospodářského nátlaku nebo s jakoukoli 
třetí zemí se zájmem o spolupráci. To 
může případně zahrnovat koordinaci 
na příslušných mezinárodních fórech 
a koordinaci odezvy na nátlak. Tato 
spolupráce nesmí nepřiměřeně zdržovat 
uplatňování tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme prováděcí akt, 
kterým stanoví, že přijme reakční opatření 
Unie, pokud:

1. Komise přijme prováděcí akt, 
kterým přijme reakční opatření Unie, a to 
za těchto podmínek:
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Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření podle článků 4 a 5 nevedlo 
v přiměřené lhůtě k ukončení 
hospodářského nátlaku a k nápravě újmy, 
kterou nátlak způsobil Unii nebo 
členskému státu;

a) opatření podle článků 4 a 5 nevedlo 
ve lhůtě stanovené v rozhodnutí uvedeném 
v článku 4 k ukončení hospodářského 
nátlaku, příp. k nápravě újmy, kterou 
nátlak způsobil Unii nebo jejím členským 
státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je opatření v zájmu Unie. c) je opatření v daném případě 
v zájmu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V prováděcím aktu Komise rovněž určí, 
které z opatření stanovených v příloze I je 
vhodnou reakcí Unie. Tato opatření se 
mohou vztahovat také na fyzické nebo 
právnické osoby určené v souladu 
s článkem 8. Komise může rovněž přijmout 
opatření na základě jiných právních 

V prováděcím aktu uvedeném v prvním 
pododstavci Komise odůvodní, že 
podmínky uvedené v písm. a), b) a c) byly 
splněny. Rovněž určí a odůvodní, které 
z opatření stanovených v příloze I je 
vhodnou reakcí Unie. Tato opatření se 
mohou vztahovat také na fyzické nebo 
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nástrojů. právnické osoby určené v souladu 
s článkem 8. Komise může rovněž 
na základě jiných právních nástrojů 
přijmout opatření, která nejsou uvedena 
na seznamu v příloze I. Přijetí každého 
takové opatření musí být koordinováno 
a být v souladu s opatřeními podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento prováděcí akt se přijímá 
přezkumným postupem podle čl. 15 
odst. 2.

Tento prováděcí akt se přijímá 
přezkumným postupem podle čl. 15 
odst. 2. Komise toto rozhodnutí zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a pomocí jiných vhodných prostředků 
komunikace s veřejností.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Reakční opatření Unie se použijí 
od stanoveného data po přijetí prováděcího 
aktu podle odstavce 1. Komise stanoví toto 
datum použitelnosti s přihlédnutím 
k okolnostem tak, aby bylo možné oznámit 
reakční opatření dotčené třetí zemi podle 
odstavce 3 a ta aby mohla ukončit 
hospodářský nátlak.

2. Reakční opatření Unie se použijí 
od stanoveného data po přijetí prováděcího 
aktu podle odstavce 1. Komise stanoví toto 
datum použitelnosti s přihlédnutím 
k okolnostem tak, aby bylo možné oznámit 
reakční opatření dotčené třetí zemi podle 
odstavce 3 a ta aby mohla ukončit 
hospodářský nátlak, příp. napravit újmu, 
kterou způsobila.

 Or. en
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po přijetí prováděcího aktu oznámí 
Komise dotčené třetí zemi reakční opatření 
Unie přijatá podle odstavce 1. V oznámení 
Komise jménem Unie vyzve dotčenou třetí 
zemi, aby neprodleně ukončila 
hospodářský nátlak, nabídne jednání 
o řešení a informuje dotčenou třetí zemi 
o tom, že reakční opatření Unie se budou 
uplatňovat, pokud hospodářský nátlak 
neustane.

3. Po přijetí prováděcího aktu oznámí 
Komise dotčené třetí zemi reakční opatření 
Unie přijatá podle odstavce 1. V oznámení 
Komise jménem Unie vyzve dotčenou třetí 
zemi, aby neprodleně ukončila 
hospodářský nátlak, nabídne jednání 
o řešení, včetně nápravy újmy, kterou třetí 
země způsobila Unii a jejím členským 
státům, a informuje dotčenou třetí zemi 
o tom, že reakční opatření Unie se budou 
uplatňovat, pokud hospodářský nátlak 
neustane, příp. pokud nedojde k nápravě 
způsobené újmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prováděcí akt podle odstavce 1 
stanoví, že použitelnost reakčních opatření 
Unie se odloží o dobu stanovenou 
v uvedeném prováděcím aktu, pokud má 
Komise věrohodné informace o tom, že 
třetí země ustala v hospodářském nátlaku 
dříve, než se začala uplatňovat přijatá 
reakční opatření Unie. V takovém případě 
Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie oznámení o těchto 
informacích a datum, od kterého se odklad 
použije. Pokud třetí země ukončí 
hospodářský nátlak před tím, než se 
reakční opatření Unie začnou uplatňovat, 
ukončí Komise reakční opatření Unie 

4. Prováděcí akt podle odstavce 1 
stanovuje, že použitelnost reakčních 
opatření Unie se odloží o dobu stanovenou 
v uvedeném prováděcím aktu, pokud má 
Komise věrohodné informace o tom, že 
třetí země ustala v hospodářském nátlaku, 
příp. že napravila způsobenou újmu dříve, 
než se začala uplatňovat přijatá reakční 
opatření Unie. V takovém případě Komise 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie 
oznámení o těchto informacích a datum, 
od kterého se odklad použije. Pokud třetí 
země ukončí hospodářský nátlak, 
příp. napraví způsobenou újmu předtím, 
než se reakční opatření Unie začnou 
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v souladu s článkem 10. uplatňovat, ukončí Komise reakční 
opatření Unie v souladu s článkem 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V závažných, naléhavých a řádně 
odůvodněných případech a s cílem zabránit 
nenapravitelné újmě způsobené Unii nebo 
jejím členským státům opatřeními 
hospodářského nátlaku přijme Komise 
postupem podle čl. 15 odst. 3 okamžitě 
použitelné prováděcí akty ukládající 
reakční opatření Unie. Použijí se 
požadavky stanovené v odstavcích 2 až 5. 
Uvedené akty zůstávají v platnosti po dobu 
nepřesahující tři měsíce.

6. V závažných, naléhavých a řádně 
odůvodněných případech a s cílem zabránit 
nenapravitelné újmě způsobené Unii nebo 
jejím členským státům opatřeními 
hospodářského nátlaku přijme Komise 
postupem podle čl. 15 odst. 3 prováděcí 
akty uvedené v čl. 7 odst. 1 jako okamžitě 
použitelné prováděcí akty ukládající 
reakční opatření Unie. Použijí se podmínky 
uvedené v odstavci 1, kromě podmínek 
v písm. a), a požadavky stanovené 
v odstavcích 2 až 5. Uvedené akty 
zůstávají v platnosti po dobu nepřesahující 
tři měsíce, po jejímž uplynutí může být 
případně přijat prováděcí akt uvedený 
v čl. 7 odst. 1. Komise zveřejní tyto 
prováděcí akty v Úředním věstníku 
Evropské unie a pomocí jiných vhodných 
prostředků komunikace s veřejností.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může v prováděcím aktu 
podle čl. 7 odst. 1 nebo v samostatném 
prováděcím aktu stanovit, že:

1. Komise může v prováděcím aktu 
podle čl. 7 odst. 1 a 6 nebo v samostatném 
prováděcím aktu stanovit, že:
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Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účinnost opatření při prosazování 
ukončení hospodářského nátlaku;

a) účinnost opatření při prosazování 
ukončení hospodářského nátlaku třetí země 
a napravení způsobené újmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to nezbytné pro dosažení cílů 
tohoto nařízení, může Komise rozhodnout 
o použití reakčních opatření Unie podle 
článků 7 nebo 8 spočívajících v omezení 
přímých zahraničních investic nebo 
obchodu se službami, rovněž pokud jde 
o služby poskytované nebo přímé investice 
uskutečňované v rámci Unie jednou nebo 
více právnickými osobami usazenými 
v Unii a vlastněnými nebo ovládanými 
osobami z dotčené třetí země. Komise 
může o takovém použití rozhodnout, pokud 
by reakční opatření Unie, která takové 
situace nepokrývají, nepostačovala 
k účinnému dosažení cílů tohoto nařízení, 
zejména pokud by bylo možné se 
reakčním opatřením vyhýbat. 
Při posuzování, zda takové rozhodnutí 
přijmout, Komise kromě kritérií uvedených 
v odstavcích 1 a 2 zváží mimo jiné:

3. Je-li to nezbytné pro dosažení cílů 
tohoto nařízení, může Komise rozhodnout 
o použití reakčních opatření Unie podle 
článků 7 nebo 8 spočívajících v omezení 
přímých zahraničních investic nebo 
obchodu se službami, rovněž pokud jde 
o služby poskytované nebo přímé investice 
uskutečňované v rámci Unie jednou nebo 
více právnickými osobami usazenými 
v Unii a vlastněnými nebo ovládanými 
osobami z dotčené třetí země. Komise 
může o takovém použití rozhodnout, pokud 
by reakční opatření Unie, která takové 
situace nepokrývají, nepostačovala 
k účinnému dosažení cílů tohoto nařízení, 
zejména pokud by bylo možné se vyhýbat 
účinkům reakčních opatření či je 
obcházet. Při posuzování, zda takové 
rozhodnutí přijmout, Komise kromě kritérií 
uvedených v odstavcích 1 a 2 zváží mimo 
jiné:

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účinné přispění takových omezení 
uvnitř Unie k dosažení cíle spočívajícího 
v ukončení opatření hospodářského 
nátlaku;

b) možné účinné přispění takových 
omezení uvnitř Unie k dosažení cíle 
spočívajícího v ukončení opatření 
hospodářského nátlaku;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dotčená třetí země pozastaví 
hospodářský nátlak nebo pokud je to 
v zájmu Unie nezbytné, může Komise 
pozastavit uplatňování příslušného 
reakčního opatření Unie po dobu trvání 
pozastavení opatření třetí země nebo 
po dobu nezbytně nutnou s ohledem 
na zájem Unie. Komise pozastaví reakční 
opatření Unie, pokud dotčená třetí země 
nabídla dohodu o postoupení věci 
k závaznému mezinárodnímu konečnému 
rozhodnutí třetí strany a Unie tuto dohodu 
uzavřela a pokud třetí země rovněž 
pozastaví svá opatření hospodářského 
nátlaku. Komise o pozastavení reakčních 
opatření Unie rozhodne prostřednictvím 
prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se 
přijmou přezkumným postupem podle 
čl. 15 odst. 2.

2. Pokud dotčená třetí země pozastaví 
hospodářský nátlak, pozastaví Komise 
uplatňování příslušného reakčního opatření 
Unie po dobu trvání pozastavení opatření 
třetí země, nebo je-li to nezbytné v zájmu 
Unie, může Komise pozastavit jeho 
uplatňování na dobu nezbytně nutnou. 
Komise pozastaví reakční opatření Unie, 
pokud dotčená třetí země nabídla dohodu 
o postoupení věci k závaznému 
mezinárodnímu konečnému rozhodnutí 
třetí strany a Unie tuto dohodu uzavřela 
a pokud třetí země rovněž pozastaví svá 
opatření hospodářského nátlaku. Komise 
o pozastavení reakčních opatření Unie 
rozhodne prostřednictvím prováděcího 
aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle čl. 15 
odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V závažných, naléhavých a řádně 
odůvodněných případech přijme Komise 
okamžitě použitelné prováděcí akty, 
kterými pozastaví, změní nebo ukončí 
reakční opatření Unie přijatá v souladu 
s článkem 7. Tyto prováděcí akty se 
přijímají postupem podle čl. 15 odst. 3 
a zůstávají v platnosti po dobu 
nepřesahující dva měsíce.

5. V závažných, naléhavých a řádně 
odůvodněných případech přijme Komise 
okamžitě použitelné prováděcí akty, 
kterými pozastaví nebo změní reakční 
opatření Unie přijatá v souladu s článkem 
7. Tyto prováděcí akty se přijímají 
postupem podle čl. 15 odst. 3 a zůstávají 
v platnosti po dobu nepřesahující dva 
měsíce. Po uplynutí této lhůty může být 
v případě nutnosti přijat prováděcí akt 
uvedený v odstavci 2, 3 nebo 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím reakčních opatření 
Unie nebo před jejich změnou si Komise 
vyžádá informace a stanoviska týkající se 
hospodářského dopadu na hospodářské 
subjekty Unie a zájem Unie, a to 
oznámením zveřejněném v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo jinými 
vhodnými veřejnými komunikačními 
prostředky; Komise tak může učinit i před 
pozastavením nebo ukončením těchto 
opatření. V oznámení se uvede lhůta, 
ve které mají být vstupní informace 
předloženy.

1. Před přijetím reakčních opatření 
Unie nebo před jejich změnou si Komise 
vyžádá informace a stanoviska týkající se 
hospodářského dopadu na hospodářské 
subjekty Unie, a to oznámením 
zveřejněném v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo jinými vhodnými veřejnými 
komunikačními prostředky, přičemž 
Komise tak může učinit i před 
pozastavením nebo ukončením těchto 
opatření. V oznámení se uvede lhůta, 
ve které mají být vstupní informace 
předloženy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vzájemném působení takových 
opatření a relevantních právních předpisů 
členských států;

b) vzájemném působení takových 
opatření a relevantních právních předpisů 
Unie a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zájmu Unie. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise v nejvyšší možné míře 
zohlední informace získané během 
shromažďování informací. Při předložení 
výboru v rámci přezkumného postupu 
podle čl. 15 odst. 2 se k návrhu 
prováděcího aktu připojí analýza 
plánovaných opatření.

5. Komise v nejvyšší možné míře 
zohlední informace získané během 
shromažďování informací. Při předložení 
výboru v rámci přezkumného postupu 
podle čl. 15 odst. 2 se k návrhu 
prováděcího aktu připojí analýza 
plánovaných opatření. Komise informuje 
Evropský parlament v souladu 
s článkem 10 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před přijetím prováděcího aktu 
v souladu s čl. 7 odst. 6 nebo čl. 10 odst. 5 
si Komise cíleně vyžádá informace 
a stanoviska příslušných zúčastněných 
stran, s výjimkou případů, kdy vyhledávání 
informací a konzultace nejsou možné 
ze závažných naléhavých důvodů, nebo 
kdy nejsou nutné z objektivních důvodů, 
například k zajištění souladu 
s mezinárodními závazky Unie.

6. Před přijetím prováděcího aktu 
v souladu s čl. 7 odst. 6 nebo čl. 10 odst. 5 
si Komise vyžádá informace a stanoviska 
příslušných zúčastněných stran, s výjimkou 
případů, kdy vyhledávání informací 
a konzultace nejsou možné ze závažných 
naléhavých důvodů, nebo kdy nejsou nutné 
z objektivních důvodů, například 
k zajištění souladu s mezinárodními 
závazky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informace získané na základě 
tohoto nařízení smějí být použity pouze 
k účelu, k němuž byly vyžádány.

1. Informace získané na základě 
tohoto nařízení smějí být použity pouze 
k účelu, k němuž byly poskytnuty, 
vyžádány a získány.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel informací může 
požádat, aby se s poskytnutou informací 
nakládalo jako s důvěrnou. V takových 
případech budou tyto informace doplněny 

2. Poskytovatel informací může 
požádat, aby se s poskytnutou informací 
nakládalo jako s důvěrnou. V takových 
případech budou tyto informace doplněny 
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nedůvěrným souhrnem informací nebo 
uvedením důvodů, proč takový souhrn 
nelze pořídit. Komise, Rada, Evropský 
parlament, členské státy ani jejich 
úředníci nevyzradí žádné informace 
důvěrného charakteru, které obdrželi podle 
tohoto nařízení, bez výslovného svolení 
poskytovatele těchto informací.

nedůvěrným smysluplným souhrnem 
informací nebo uvedením důvodů, proč 
takový souhrn nelze pořídit. Komisi, Radě, 
Evropskému parlamentu, členským 
státům a jejich úředníkům je bez 
výslovného svolení poskytovatele 
zakázáno vyzrazovat jakékoli informace 
důvěrného charakteru, které obdrželi podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavec 2 nebrání Komisi 
zveřejnit obecné informace v souhrnné 
podobě, která neobsahuje informace 
umožňující identifikovat poskytovatele 
informací. Takové zveřejnění zohledňuje 
legitimní zájem dotčených stran na tom, 
aby nebyly zveřejněny důvěrné informace.

3. Odstavec 2 nebrání Komisi 
zveřejnit obecné informace v souhrnné, 
avšak smysluplné podobě, která 
neobsahuje informace umožňující 
identifikovat poskytovatele informací. 
Takové zveřejnění zohledňuje legitimní 
zájem dotčených stran na tom, aby nebyly 
zveřejněny důvěrné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději tři roky po přijetí 
prvního prováděcího aktu podle tohoto 
nařízení nebo šest let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, podle toho, co nastane 
dříve, Komise přezkoumá toto nařízení 
a jeho provádění a podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

2. Nejpozději tři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost Komise 
přezkoumá toto nařízení a jeho provádění, 
zejména s ohledem na přezkum 
blokovacího nařízení1a, a podá o tom 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Komise kromě toho uvede u příležitosti 
příslušné zprávy vrchního úředníka pro 
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dodržování obchodních dohod adresované 
Evropskému parlamentu a Radě 
informace o vývoji týkajícím se tohoto 
nařízení.
__________________
1a Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 
22. listopadu 1996 o ochraně proti 
účinkům právních předpisů přijatých 
určitou třetí zemí uplatňovaných mimo 
její území, jakož i proti účinkům opatření 
na nich založených nebo z nich 
vyplývajících (Úř. věst. L 309, 29.11.1996, 
s. 1).

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie naléhavě potřebuje nástroj proti nátlaku, který by zaplnil nešťastnou mezeru 
v právu EU. Ačkoli se EU potýká s přechodem od mezinárodního obchodu založeného 
na pravidlech k obchodu založenému na moci, nemá v současné době žádný nástroj, který by 
odrazoval od hospodářského nátlaku, a chránil tak oprávněné zájmy Unie a jejích členských 
států, a který by na tento nátlak v případě potřeby reagoval. 

Spouštěcí mechanismy pro použití tohoto nástroje musejí být široce definovány a musejí být, 
pokud jde o jednotlivé země, neutrální. Hospodářský nátlak může mít skutečně mnoho 
různých forem, jako je např. hrozba Washingtonu, že přijme proti zavedení digitální daně 
několika členskými státy EU protiopatření, čínská blokáda dovozu z Litvy poté, co Tchaj-wan 
otevřel faktické velvyslanectví ve Vilniusu a „spontánní“ bojkot západních značek a zákazy 
týkající se poslanců Evropského parlamentu kritických vůči Číně nebo ruský zákaz dovozu 
zemědělských produktů z členských států EU. 

I když bude EU pokud možno využívat stávající mechanismy řešení sporů a usilovat 
o globální společnou strategii, měla by mít možnost rychleji zasáhnout v situaci, kdy se určitá 
země tím, že uplatňuje opatření ovlivňující obchod a investice nebo vyhrožuje jejich 
uplatňováním, snaží vyvíjet tlak na EU nebo její členské státy, aby učinila určitou politickou 
volbu, nebo se jí zdržela. Nedostupnost takového nástroje je slabou stránkou našeho právního 
systému, jelikož podle mezinárodního práva je boj proti hospodářskému nátlaku přípustný. Už 
pouhá existence takového nástroje by měla odrazující účinek. Kromě toho bychom měli vzít 
v úvahu to, že naši obchodní partneři už podobné nástroje mají – EU tak tyto státy dohání, 
a ne že by tyto „závody ve zbrojení“ stupňovala.

Kromě toho je třeba chápat, že opatření přijatá v rámci nástroje proti nátlaku jsou krajním 
prostředkem reakce EU na nátlaková opatření třetí země, jehož jediným účelem je ochrana 
legitimního politického prostoru Unie. Nejedná se o ofenzivní nástroj, který by EU mohla 
používat nahodile. 

V posledních letech jsme zažili napětí v oblasti celosvětového obchodu a museli řešit dopad 
pandemie onemocnění COVID-19 na globální dodavatelské řetězce, jejichž zranitelnost se 
ukázala po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 v celé své šíři. V této souvislosti 
se domnívám, že EU nemůže být důvěryhodným partnerem na světové scéně bez silného 
obchodního nástroje, který by chránil její zájmy, práva a svrchovaná politická rozhodnutí. 
V nedávném Versailleském prohlášení hlav států a předsedů vlád ze dne 10. a 11. března 
2022 je zdůrazněna úloha obchodní politiky EU při dosahování cíle vybudovat evropskou 
strategickou autonomii prostřednictvím silnější hospodářské základny tím, že vybudujeme 
odolnější, konkurenceschopnější základnu, která by byla připravena na ekologickou 
a digitální transformaci, aniž by byl někdo opomenut.

Evropský parlament vyzval Komisi, aby v roce 2020 předložila návrh nástroje proti nátlaku, 
což vedlo ke společnému prohlášení orgánů EU, které je přiloženo k pozměněnému nařízení 
o prosazování pravidel mezinárodního obchodu1. Členské státy i Evropský parlament 
vyjádřily v této souvislosti obavy, pokud jde o praktiky některých třetích zemí, jejichž cílem 

1  Společné prohlášení, Úř. věst. C 49, 12.2.2021, s. 1.
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je donutit EU, příp. její členské státy k přijetí konkrétních politických opatření nebo jejich 
zrušení. S potěšením očekávám společný postoj Rady k tomuto novému nástroji.

Vítám, že předsedkyně Evropské komise v září 2020 reagovala na naše připomínky a že 
dodržela svůj slib a do konce roku 2021 předložila návrh týkající se nástroje proti nátlaku. 
Tento nástroj doplní soubor nástrojů EU v oblasti obchodu. Bude obsahovat nová pravidla pro 
reciprocitu, pokud jde o přístup na globální trhy s veřejnými zakázkami a narušující 
zahraniční subvence, na nichž Parlament intenzivně pracuje v rámci přezkumu obchodní 
politiky EU. Jak jsme již zdůraznili v naší zprávě o dopadech onemocnění COVID-19 na 
obchod2, účelem tohoto přezkumu je zajistit, aby obchod přispíval k zastřešujícímu cíli 
strategické autonomie EU. 

Proto obecně podporuji návrh Komise týkající se obchodního nástroje. Pozměňovací návrhy 
předložené v mém návrhu zprávy se zaměřují na těchto sedm bodů: 

1. Širší definice hospodářského nátlaku, aby se zajistil skutečný odrazující účinek. 
Tento nástroj bude zahrnovat také hrozbu opatření třetí země, která se jako taková považuje 
za hospodářský nátlak, jakož i veškerá opatření, která narušují konkrétní politické rozhodnutí 
EU bez ohledu na jeho formu. 

2. Rychlá a účinná reakce EU v případě potřeby zajistí důvěryhodnost tohoto 
nástroje. Protiopatření EU musí být přiměřená a rychlá, je-li to naléhavě nutné, a jejich cílem 
je nejen ukončit nátlak, ale pokud možno také napravit újmu, kterou tento nátlak způsobil.

3. Právní stát musí být zachován prostřednictvím právní jistoty a protiopatření 
slučitelných s mezinárodním právem; tento postup musí nalézt správnou rovnováhu mezi 
potřebou rychlé reakce a významem poskytnutí informací o harmonogramu nezbytných 
procesních kroků.

4. Závazek k diplomatickému řešení, které však celý proces nesmí nepřiměřeně 
zdržovat. Měl by se zajistit dostatečný prostor pro dialog s příslušnou třetí zemí, jakož i pro 
spolupráci na mezinárodních fórech a s dalšími obchodními partnery EU, aniž by se 
nepřiměřeně zdržovalo zavádění protiopatření. 

5. Zájem Unie je ústředním prvkem tohoto nástroje. Účinná reakce na opatření třetích 
zemí, která nepřiměřeně zasahují do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo 
členských států, je v této souvislosti v zájmu Unie rozhodující. V tomto zájmu je také zajistit, 
aby veškerá opatření přijatá podle tohoto nařízení zohledňovala hospodářskou a sociální 
soudržnost Unie a neměla na ni nepříznivý dopad. 

6. Je třeba zajistit soudržnost s dalšími nástroji zabývajícími se extrateritoriálními 
účinky opatření přijatých třetími zeměmi, např. s blokovacím nařízením. Za tímto účelem 
možná bude nezbytné provést včasný přezkum tohoto nařízení.

7. Demokratická kontrola ve všech fázích. Zapojení zúčastněných stran, při němž je 
zajištěna plná důvěrnost, má zásadní význam pro určení nátlaku, jeho rozsahu a dopadu, a 

2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o obchodních aspektech a důsledcích onemocnění 
COVID-19 (2020/2117(INI))
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tedy i pro navržení účinných protiopatření. Parlament, který bude provádět demokratickou 
kontrolu tohoto nástroje, bude informován společně s Radou ve všech příslušných fázích, od 
posouzení až po průběžný přezkum opatření EU.


