1

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
30. září - 6. října 2019
Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení
VEZ
dokumentu do PSP ČR

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání řídícího orgánu Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických
zdrojích pro výživu a zemědělství
Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství vstoupila v platnost dne 29. června 2004 a jejím cílem je vytvořit globální systém pro zajištění
přístupu zemědělců, šlechtitelů rostlin a vědců k rostlinným genetickým materiálům. Evropská unie i všechny členské státy jsou smluvními stranami této smlouvy. Na svém osmém
zasedání, které proběhne ve dnech 11. - 16. listopadu 2019, má řídící orgán smlouvy rozhodnout o přijetí změny standardní Dohody o poskytování materiálů (SMTA) a podstatném
rozšíření přílohy 1 smlouvy, která zahrnuje rostlinné genetické zdroje pro výživu a zemědělství, na něž se vztahuje multilaterální systém přístupu a sdílení přínosů. Navrhovaná
změna SMTA spočívá v zavedení povinných plateb od příjemců rostlinných genetických materiálů ve formě systému předplatného a jejím cílem je zajistit dlouhodobý udržitelný a
předvídatelný příjem pro fond pro sdílení přínosů. Unie by měla přijetí navrhovaných změn podpořit.
10876/19

COM(2019) 428 final

2019/0201(NLE)

st10876.cs19.pdf (469 KB, 1. 10. 2019)
Přílohy:
st10876-ad01.cs19.pdf (669 KB, 1. 10. 2019)

26. 9. 2019 1. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou
islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a
Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou vstoupila v platnost 8. srpna 2008 spolu s prováděcím protokolem,
který stanovil rybolovná práva a fnanční příspěvek. Protokol měl platnost dva roky a byl několikrát nahrazen. Platnost posledního protokolu končí dne 15. listopadu 2019. Dne 8.
července 2019 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Mauritánií o uzavření nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě. S
ohledem na očekávanou délku jednání se strany dohodly na prodloužení platnosti aktuálního prováděcího protokolu na dobu nejvýše jednoho roku. Dohoda o prodloužení ve formě
výměny dopisů byla parafována dne 4. září 2019 a jejím cílem je zajistit kontinuitu stávající spolupráce v oblasti rybolovu a rybolovných činností plavidel Unie v mauritánských
vodách do uzavření nové dohody. Roční finanční příspěvek Unie je stanoven ve výši 61 625 000 EUR. Cílem předkládaných návrhů rozhodnutí je schválit podpis, prozatímní
provádění a uzavření vyjednané dohody ve formě výměny dopisů jménem Unie. Současně Komise předkládá návrh nařízení, který stanoví rozdělení rybolovných práv podle
protokolu.
12703/19

COM(2019) 447 final

2019/0209(NLE)

st12703.cs19.pdf (799 KB, 3. 10. 2019)
Přílohy:
st12703-ad01.cs19.pdf (417 KB, 3. 10. 2019)

2. 10. 2019 3. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se
stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu,
jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.
12704/19

COM(2019) 448 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0210(NLE)

st12704.cs19.pdf (794 KB, 2. 10. 2019)
Přílohy:
st12704-ad01.cs19.pdf (417 KB, 2. 10. 2019)

2. 10. 2019 2. 10. 2019
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Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským
společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období nejvýše jednoho roku
12705/19

COM(2019) 446 final

2019/0208(NLE)

st12705.cs19.pdf (463 KB, 3. 10. 2019)

2. 10. 2019 3. 10. 2019

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence
cestujících (PNR) za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim
Zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) je v jedním z nástrojů společné reakce proti terorismu a závažné trestné činnosti. Jeho právní rámec tvoří v EU především
směrnice (EU) 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné
činnosti a doplňují ho mezinárodní dohody o zpracování a předávání údajů PNR mezi EU a třetími zeměmi. V současné době jsou v platnosti dohody s Austrálií a USA a v jednání je
dohoda s Kanadou. Cílem předkládaného doporučení je zmocnit Komisi k zahájení jednání o dohodě o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících s Japonskem.
Dohoda by měla dodržovat základní práva a ctít zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, především právo na soukromý a rodinný život, právo na ochranu osobních
údajů a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Směrnice pro jednání jsou uvedeny v příloze.
12759/19

COM(2019) 420 final

st12759.cs19.pdf (466 KB, 3. 10. 2019)
Přílohy:
st12759-ad01.cs19.pdf (404 KB, 3. 10. 2019)

3. 10. 2019 3. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody [Rozšířená spolupráce v oblasti klimatu EU – Island – Norsko]
Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie k předloze rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, jehož účelem je pozměnit protokol 31 k Dohodě EHP o spolupráci v některých
oblastech mimo čtyři svobody, a umožnit tak státům ESVO EHP (v tomto případě Norsku a Islandu), aby spolupracovaly s EU na dosahování svých cílů v oblasti snížení emisí
skleníkových plynů do roku 2030. Za tím účelem by měla být do acquis EHP začleněna nařízení (EU) 2018/841 a 2018/842, která stanoví přípustné úrovně emisí a pro každý stát a
upravují přístup k mechanismům flexibility. Unie by měla přijetí tohoto aktu podpořit.
12637/19

COM(2019) 438 final

2019/0205(NLE)

st12637.cs19.pdf (522 KB, 30. 9. 2019)
Přílohy:
st12637-ad01.cs19.pdf (564 KB, 30. 9. 2019)

30. 9. 2019 30. 9. 2019

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 uvádí v účinnost omezující opatření vůči Středoafrické republice, která stanovilo rozhodnutí 2013/798/SZBP v návaznosti na rezoluce Rady
bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) a č. 2134 (2014). Tato opatření zahrnují zbrojní embargo. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2488 (2019) ze dne 12. září 2019 pozměňuje výjimky
ze zbrojního embarga, včetně poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci nebo zprostředkovatelských služeb. Rada proto přijala rozhodnutí pozměňující
rozhodnutí 2013/798/SZBP a odpovídajícím způsobem by mělo být změněno i nařízení (EU) č. 224/2014.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
12386/19

JOIN(2019) 15 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0212(NLE)

st12386.cs19.pdf (445 KB, 2. 10. 2019)

1. 10. 2019 2. 10. 2019
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Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi
Nařízení Rady (EU) 2015/1755 uvádí v účinnost omezující opatření vůči Burundi stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2015/1763, která zahrnují cestovní omezení a zmrazení finančních
prostředků a hospodářských zdrojů některých osob, subjektů a orgánů. Uvedené rozhodnutí bylo změněno zavedením článku o zpracování osobních údajů Radou a vysokou
představitelkou. Odpovídajícím způsobem by proto mělo být změněno i nařízení (EU) 2015/1755, aby byl zajištěn soulad s platnými předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
12626/19

JOIN(2019) 14 final

2019/0214(NLE)

st12626.cs19.pdf (445 KB, 3. 10. 2019)

2. 10. 2019 3. 10. 2019

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření
vůči Guinejské republice
Nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 uvádí v účinnost omezující opatření vůči Guinejské republice stanovená rozhodnutím 2010/638/SZBP, která zahrnují zmrazení finančních
prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických či právnických osob, subjektů a orgánů, zákaz poskytování technické a finanční pomoci a dalších služeb souvisejících s
vojenským vybavením a zákaz prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi. Uvedené rozhodnutí bylo změněno zavedením článku
o zpracování osobních údajů Radou a vysokou představitelkou. Odpovídajícím způsobem by proto mělo být změněno i nařízení (EU) č. 1284/2009, aby byl zajištěn soulad s platnými
předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
12725/19

JOIN(2019) 16 final

2019/0215(NLE)

st12725.cs19.pdf (454 KB, 3. 10. 2019)

2. 10. 2019 3. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním
systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a
Rumunska k Evropské unii
V souladu s akty o přistoupení Bulharska, Chorvatska a Rumunska k EU přistupují tyto tři státy k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Unií prostřednictvím
protokolu k těmto dohodám. Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi EU a Ukrajinou vstoupila v platnost dne 1. prosince 2013.
Jednání s Ukrajinou o přistoupení Bulharska, Chorvatska a Rumunska k této dohodě byla úspěšně uzavřena výměnou verbálních nót. Předkládané návrhy tak představují právní
nástroj pro podpis a uzavření protokolu, kterým se Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko stávají smluvními stranami této dohody.
12745/19

COM(2019) 440 final

2019/0206(NLE)

st12745.cs19.pdf (435 KB, 3. 10. 2019)
Přílohy:
st12745-ad01.cs19.pdf (497 KB, 3. 10. 2019)

2. 10. 2019 3. 10. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním
systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a
Rumunska k Evropské unii
12747/19

COM(2019) 441 final

2019/0207(NLE)

st12747.cs19.pdf (437 KB, 3. 10. 2019)
Přílohy:
st12747-ad01.cs19.pdf (495 KB, 3. 10. 2019)

Dokumenty informační povahy

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2. 10. 2019 3. 10. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o vývozních povoleních v roce 2017 a 2018 podle nařízení o obchodování s některým zbožím, které by
mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Nařízení (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
zavádí omezení obchodu ve formě téměř absolutního zákazu vývozu z EU a požadavku předchozího povolení pro vývoz. Toto nařízení bylo kodifikováno a nahrazeno nařízením (EU)
2019/125. Na jeho základě členské státy každý rok vypracují zprávu o činnostech podle tohoto nařízení a Komise z těchto zpráv sestaví výroční zprávu. Předkládaná zpráva je první
zprávou tohoto typu a týká se povolování vývozu zboží podle nařízení v letech 2017 a 2018. V roce 2017 bylo nahlášeno 292 povolení udělených 12 členskými státy a v roce 2018
231 povolení udělených 11 členskými státy. Nejvíce povolení udělilo Německo (187 a 142) a dále Nizozemsko (46 a 37), Spojené království (23 a 12) a Česká republika (11 a 17).
Některé státy neobdržely žádné žádosti o vydání povolení. Zamítnuto bylo celkem devět žádostí, čtyři v roce 2017 a pět v roce 2018. Mezi nejčastější konečné uživatele patří
obchodní společnosti, laboratoře a lékařská zařízení nebo bezpečnostní firmy a policie. Obchodní společnosti se podílejí významnou měrou na vývozu přenosných zbraní
vydávajících elektrický výboj, přenosných zbraní a zařízení, z nichž vychází dávka paralyzující nebo dráždivé chemické látky, a thiopentalu sodného. Přílohy nařízení obsahují
podrobný přehled o typu, množství a deklarovaném konečném použití vyvezeného zboží a o deklarovaných místech určení povoleného vývozu.
12698/19

COM(2019) 445 final

st12698.cs19.pdf (419 KB, 2. 10. 2019)
Přílohy:
st12698-ad01.cs19.pdf (571 KB, 2. 10. 2019)

1. 10. 2019 2. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES)
č. 247/2006, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve
prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006
Komise předkládá souhrnnou zprávu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 228/2013 o zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství ve
prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a nařízení (EU) č. 229/2013 o zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři. Pravomoc je
Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 21. března 2013 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku.
V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci Komise přijala po jednom aktu v přenesené pravomoci podle každého z uvedených nařízení - nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 179/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 178/2014. Oba akty stanovily pravidla týkající se rejstříku hospodářských subjektů a upravily
poskytování podpory. Komise se domnívá, že pravomoc byla vykonávána řádně a měla by zůstat zachována.
12598/19

COM(2019) 436 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st12598.cs19.pdf (524 KB, 30. 9. 2019)

27. 9. 2019 30. 9. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné
zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.
234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
Komise předkládá souhrnnou zprávu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi čtyřmi hlavními nařízeními v oblasti společné zemědělské politiky.
Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu sedmi let od dne 20. prosince 2013, resp. 1. ledna 2014, a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský
parlament nebo Rada nevznesou námitku. Zpráva je předkládána s předstihem s ohledem na aktuální jednání o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2020. V rámci
dosavadního výkonu svěřené pravomoci Komise dosud přijala: devět aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova; dvacet jedna aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky;
patnáct aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1307/2013 o pravidlech pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky; a
šedesát dva aktů v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty. Komise se domnívá, že svěřenou pravomoc
vykonávala řádně a tato pravomoc by měla být zachována.
12599/19

COM(2019) 433 final

st12599.cs19.pdf (914 KB, 30. 9. 2019)

27. 9. 2019 30. 9. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91
Nařízení (EU) č. 251/2014 svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které se týkají povolených výrobních postupů pro získávání
aromatizovaných vinných výrobků, vymezení zeměpisných oblastí a pravidel výroby v těchto oblastech, podmínek, za nichž může specifikace výrobku obsahovat dodatečné
požadavky, omezení týkajících se chráněného názvu a oznamování a přístupu k informacím. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 27. března 2014 a automaticky se
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci přijala Komise jeden akt
v přenesené pravomoci, a to nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/670, které stanoví povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků.
Komise se domnívá, že pravomoc byla vykonávána řádně a měla by zůstat zachována.
12602/19

COM(2019) 434 final

st12602.cs19.pdf (435 KB, 30. 9. 2019)

27. 9. 2019 30. 9. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008
Nařízení (EU) č. 1144/2014 svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které se týkají především předkládání programů, podmínek
způsobilosti a podmínek pro výběrová řízení. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 24. listopadu 2014 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud
proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci přijala Komise jeden akt v přenesené pravomoci, a to nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829, které stanoví podmínky pro návrhy jednoduchých a složených programů podávané navrhujícími organizacemi. Komise se domnívá,
že pravomoc byla vykonávána řádně a měla by zůstat zachována.
12610/19

COM(2019) 437 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě, směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001
o medu, směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě, směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20.
prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě a směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o
ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě
Komise předkládá souhrnnou zprávu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi pěti směrnicemi v oblasti společné zemědělské politiky, které
stanoví výrobní a obchodní podmínky týkající se kakaových a čokoládových výrobků, medu, některých druhů cukru, ovocných šťáv a podobných produktů a ovocných džemů, rosolů
a marmelád a kaštanového krému. Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od dne 28. října 2013, 18. listopadu 2013 nebo 23. června 2014 a automaticky se prodlužuje o
stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci Komise přijala pouze jeden akt v
přenesené pravomoci, a to nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1040/2014 podle směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech
určených k lidské spotřebě. Tento akt s ohledem na technický pokrok upravuje způsoby zpracování a povolené látky. Komise se domnívá, že svěřenou pravomoc vykonávala řádně a
tato pravomoc by měla být zachována.
12625/19

COM(2019) 435 final

st12625.cs19.pdf (600 KB, 30. 9. 2019)

27. 9. 2019 30. 9. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze
dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních
léčivých přípravků
Nařízení (EU) č. 658/2014 stanoví poplatky, které platí držitelé rozhodnutí o registraci humánních léčivých přípravků, a výši odměny, která se za posouzení vyplatí zpravodajům a
spoluzpravodajům jmenovaným příslušnými výbory. Současně toto nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy výše poplatků a odměn
s ohledem na míru inflace v EU. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 17. července 2014 a automaticky se prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský
parlament nebo Rada nevznesou námitku. V rámci dosavadního výkonu svěřené pravomoci přijala Komise dva akty v přenesené pravomoci - nařízení (EU) 2018/92, které
zohledňuje míru inflace v letech 2015 a 2016, a nařízení (EU) 2018/1298, které zohledňuje míru inflace v roce 2017.
12776/19

COM(2019) 439 final

st12776.cs19.pdf (417 KB, 4. 10. 2019)

3. 10. 2019 4. 10. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k
obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a
konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody
Směrnice 2013/48/EU byla přijata v rámci cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení. Spolu s dalšími pěti směrnicemi
podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání, a posiluje tak důvěru mezi členskými státy. Směrnice stanoví právo na přístup k obhájci, právo na informování třetí osoby po
zbavení osobní svobody, právo na komunikaci s třetími osobami v případě zbavení osobní svobody a právo komunikovat s konzulárními úřady. Na základě informací poskytnutých
členskými státy předkládaná zpráva posuzuje opatření, která byla dosud přijata k provedení směrnice, z hlediska včasnosti a správnosti. Lhůta pro provedení směrnice uplynula
dne 27. listopadu 2016 a do tohoto data nesdělilo svá prováděcí opatření devět členských států. V lednu 2017 zahájila Komise proti těmto státům řízení o nesplnění povinnosti,
která stále probíhají z důvodu neúplného provedení. Při posouzení vnitrostátních prováděcích opatření Komise zjistila, že v řadě členských států přetrvávají problémy týkající se
klíčových ustanovení směrnice, zejména: oblasti působnosti práv stanovených směrnicí (podmíněné uplatňování, příp. omezení v některých jurisdikcích); rozsahu možných výjimek,
zejména z práva na přístup k obhájci; rozhodnutí vzdát se práva na přístup k obhájci a práva na přístup k obhájci v členském státě, který vydal evropský zatýkací rozkaz. Tyto
nedostatky mohou negativně ovlivnit provádění ostatních směrnic o procesních právech. V současné době Komise nepovažuje za nutné směrnici revidovat, ale zaměří se na
zlepšení jejího provedení v členských státech a praktického uplatňování, a za tímto účelem přijme veškerá vhodná opatření.
12382/19

COM(2019) 560 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
Předkládaná zpráva hodnotí uplatňování právního rámce pro alternativní řešení spotřebitelských sporů a řešení spotřebitelských sporů on-line stanoveného ve směrnici
2013/11/EU a v nařízení (EU) č. 524/2013. Vychází z prováděcích předpisů členských států, zpráv příslušných vnitrostátních orgánů, setkání se zúčastněnými stranami a zpráv o
fungování evropské platformy pro řešení sporů on-line v letech 2017-2018 a o činnosti kontaktních míst pro řešení sporů on-line v členských státech. Transpoziční lhůta směrnice
uplynula 9. července 2015. Vnitrostátní prováděcí opatření včas neoznámilo 16 člensých států, proti nimž Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti. Následně byly nedostatky
odstraněny a řízení zastavena. Z dostupných údajů vyplývá, že nový rámec pro alternativní řešení sporů je dosud využíván nedostatečně. Komise identifikovala tři hlavní problémy:
nedostatečná informovanost o alternativním řešení sporů v některých regionech a odvětvích maloobchodu a chybné představy o jeho fungování; obtížná orientace ve vnitrostátních
prostředích alternativního řešení sporů; a malá ochota obchodníků využít alternativní řešení sporů (jeden ze tří maloobchodníků). Platforma pro řešení sporů on-line byla pro
veřejnost otevřena dne 15. února 2016. Dosud bylo jejím prostřednictvím řešeno 120 000 sporů, z toho 44 % přeshraniční povahy. Většina sporů se týkala leteckých společností,
oděvů a obuvi a informačních a komunikačních technologií. Nejčastěji se stížnosti týkaly dodání výrobku nebo služby, neshody s objednávkou a vad výrobků. K vyřešení sporu
předloženého platformě na dvoustranném základě došlo až ve 42 % případů, avšak asi v 80 % případů byl spor automaticky uzavřen z důvodu, že obchodník v rámci platformy
nereagoval. Předepsané pracovní postupy pro platformu se v praxi ukázaly jako málo účinné, a Komise proto přepracovala její domovskou stránku a zasílání zpráv a zavedla nové
informační stránky a systém zpětné vazby. Také díky cílené komunikační kampani se v letech 2018 a 2019 významně zvýšil počet obchodníků zaregistrovaných na platformě, avšak
jejich zapojení do konkrétních procesů zůstává omezené. Všechny členské státy EU i Norsko a Lichtenštejnsko určily kontaktní místo pro řešení sporů on-line. Odkaz na platformu
uvedlo 28 % maloobchodníků prodávajících on-line, přičemž existují značné rozdíly s ohledem na členský stát, odvětví maloobchodu a velikost internetového obchodu. V zájmu
podpory rozvoje alternativního řešení sporů v rámci EU se Komise zaměří na pokračování komunikační kampaně (2019), uspořádá druhé celounijní shromáždění pro alternativní
řešení sporů (2020), prostřednictvím grantů podpoří další rozvoj příslušných subjektů a bude dále vylepšovat platformu pro řešení sporů on-line.
12604/19

COM(2019) 425 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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