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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Španělsku a Francii povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisy ze dne 23. května 2019 a 17. června 2019 požádaly Francie a Španělsko o povolení odchýlit se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH v souvislosti s
realizací projektu, jehož cílem je propojení jejich elektroenergetických soustav. Francie a Španělsko se dohodly na rovnoměrném rozdělení nákladů na realizaci tohoto projektu, a v
zájmu zjednodušení výběru DPH proto žádají o povolení, aby pro účely DPH byla veškerá dodání zboží, poskytnutí služeb, pořízení zboží uvnitř Společenství a dovoz zboží, která
jsou určena k realizaci plánované investice, fakturována dodavateli, jako by byla uskutečněna z 50 % na území Španělska a z 50 % na území Francie. Podobná zvláštní opatřební
odchylující se od zásady teritoriality již byla dříve Radou povolena i u jiných projektů. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje požadovanou odchylku povolit.
14086/19

COM(2019) 583 final

2019/0256(NLE)

st14086.cs19.pdf (450 KB, 20. 11. 2019)

19. 11. 2019 20. 11. 2019

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh pravidelné šestiměsíční aktualizace nařízení (EU) č. 1388/2013. Na základě přezkumu žádostí o cla v rámci autonomních celních kvót předložených
členskými státy navrhuje Komise otevřít některé nové celní kvóty, zvýšit objemy některých stávajících kvót, upravit popis některých produktů a výrobků zařazených do kvót a
některé kvóty uzavřít. Do přílohy nařízení by mělo být zařazeno osm nových produktů a výrobků a u osmi výrobků či produktů by měla být cla opětovně zavedena. Na základě
prognóz způsobí dopad nařízení na rozpočet EU ztrátu příjmů ve výši 16 463 330 EUR za rok (2020) a dopad na tradiční vlastní zdroje bude 13 170 664 EUR za rok.
14274/19

COM(2019) 596 final

2019/0264(NLE)

st14274.cs19.pdf (484 KB, 19. 11. 2019)
Přílohy:
st14274-ad01.cs19.pdf (832 KB, 19. 11. 2019)

19. 11. 2019 19. 11. 2019

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a
průmyslové výrobky
Komise předkládá návrh na pravidelnou šestiměsíční aktualizaci nařízení (EU) č. 1387/2013, jejímž cílem je zajistit, aby cla pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
odpovídala potřebám průmyslu Unie. Aktualizace je zpracována na základě zhodnocení žádostí předložených členskými státy. Zcela se pozastavují cla pro 78 nových produktů a
výrobků, jejichž výroba v EU je nedostatečná nebo neexistuje, u 19 produktů a výrobků na seznamu byla zvýšena na 50 % cla pro třetí země a u 84 výrobků a produktů se cla
opětovně zavádí. V případě přijetí návrhu bude ztráta příjmů pro rozpočet EU činit v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024 přibližně 4 miliony EUR ročně, což bude
znamenat dopad na tradiční vlastní zdroje rozpočtu ve výši 3,2 milionu EUR za rok. Výsledná ztráta příjmů z tradičních vlastních zdrojů bude nahrazena příspěvky členských států
vycházejícími z HND. V zájmu zajištění kontinuity by se nařízení mělo použít od 1. ledna 2020.
14426/19

COM(2019) 599 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0265(NLE)

st14426.cs19.pdf (478 KB, 21. 11. 2019)
Přílohy:
st14426-ad01.cs19.pdf (8 MB, 21. 11. 2019)

21. 11. 2019 21. 11. 2019
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Doporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
Na základě pokynů Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD) rozhodla Mezinárodní rada pro cukr dne 19. července 2019 o zahájení jednání o
částečné revizi Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992. Revize se týká správního rozpočtu a členských příspěvků a omezených změn týkajících se cílů a pracovního programu
Mezinárodní organizace pro cukr (včetně začlenění širšího pohledu na „informace a studie“, v podstatě s cílem umožnit začlenění ethanolu do těchto činností, a širšího pohledu
na „výzkum a vývoj“). Obecný účel organizace se měnit nemá. Unie je smluvní stranou Mezinárodní dohody o cukru. Komise se v současné době účastní jednání o modernizaci
dohody na základě mandátu od Rady z roku 2017, jehož platnost skončí dne 31. prosince 2019. Jednání o částečné revizi dohody, o jejichž zahájení bylo rozhodnuto v červenci
2019, by měla být dokončena před 31. prosincem 2021. Účelem předkládaného doporučení je proto udělit Komisi nový mandát, který se bude vztahovat na uvedené období a na
věcné změny, které jsou součástí plánované částečné revize dohody.
14217/19

COM(2019) 595

st14217.cs19.pdf (463 KB, 19. 11. 2019)
Přílohy:
st14217-ad01.cs19.pdf (337 KB, 19. 11. 2019)

18. 11. 2019 19. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské
unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007
ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve
dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010
Chorvatsko se v aktu o přistoupení zavázalo přistoupit k dohodám uzavřeným nebo podepsaným Unií a členskými státy se třetími zeměmi. Přistoupení Chorvatska se schvaluje
prostřednictvím protokolu k dohodám, který sjednává Komise jménem členských států. Protokol je pak uzavřen mezi Radou jednající jednomyslně jménem členských států a
dotčenými třetími zeměmi. Komise předkládá soubor šesti návrhů, jejichž cílem je schválit jménem Unie podpis a uzavření tohoto protokolu ke třem dohodám: dohodě mezi Unií a
Spojenými státy americkými o letecké dopravě z roku 2007 ve znění protokolu z roku 2010, čtyřstranné dohodě mezi Spojenými státy americkými, Unií, Islandem a
Norskem o letecké dopravě z roku 2011 a doplňkové dohodě mezi Unií, Islandem a Norskem o provádění uvedené čtyřstranné dohody.
14150/19

COM(2019) 584 final

2019/0257(NLE)

st14150.cs19.pdf (441 KB, 18. 11. 2019)
Přílohy:
st14150-ad01.cs19.pdf (434 KB, 18. 11. 2019)

18. 11. 2019 18. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským
společenstvím a jeho členskými státy
Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy vstoupila v platnost dne 16. května 2019. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, jehož
hlavním úkolem je podpora spolupráce mezi smluvními stranami a posuzování jakékoli záležitosti týkající se fungování nebo provádění této dohody. Během svého prvního zasedání
přijme smíšený výbor rozhodnutí o přijetí svého jednacího řádu. Unie by měla přijetí tohoto rozhodnutí podpořit.
14157/19

COM(2019) 587 final

2019/0260(NLE)

st14157.cs19.pdf (427 KB, 18. 11. 2019)
Přílohy:
st14157-ad01.cs19.pdf (419 KB, 18. 11. 2019)

14. 11. 2019 18. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské
unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007
ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve
dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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14160/19

COM(2019) 585 final

2019/0258(NLE)

18. 11. 2019 18. 11. 2019

st14160.cs19.pdf (438 KB, 18. 11. 2019)
Přílohy:
st14160-ad01.cs19.pdf (444 KB, 18. 11. 2019)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské
unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským
královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011
14214/19

COM(2019) 588 final

2019/0261(NLE)

st14214.cs19.pdf (434 KB, 19. 11. 2019)
Přílohy:
st14214-ad01.cs19.pdf (441 KB, 19. 11. 2019)

18. 11. 2019 19. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské
unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským
královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011
14216/19

COM(2019) 586 final

2019/0259(NLE)

st14216.cs19.pdf (438 KB, 19. 11. 2019)
Přílohy:
st14216-ad01.cs19.pdf (440 KB, 19. 11. 2019)

18. 11. 2019 19. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské
unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o
provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským
královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011
14219/19

COM(2019) 589 final

2019/0262(NLE)

st14219.cs19.pdf (439 KB, 18. 11. 2019)
Přílohy:
st14219-ad01.cs19.pdf (421 KB, 18. 11. 2019)

18. 11. 2019 18. 11. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské
unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o
provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským
královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011
14221/19

COM(2019) 590 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2019/0263(NLE)

st14221.cs19.pdf (434 KB, 19. 11. 2019)
Přílohy:
st14221-ad01.cs19.pdf (407 KB, 19. 11. 2019)

18. 11. 2019 19. 11. 2019
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Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Ministerial Council of the Energy Community and in the
Permanent High Level Group of the Energy Community (Chisinau, 12 and 13 December 2019) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Kišiněv, 12. a 13. prosince 2019)
Smlouva o Energetickém společenství vstoupila v platnost dne 1. července 2006 a EU je její smluvní stranou. Smlouvou se zřizuje Rada ministrů, která dohlíží na její řádné
provádění a v případě potřeby přijímá opatření a procedurální akty, a stálá skupina na vysoké úrovni, která je podřízena Radě ministrů a na základě zmocnění od ní může rovněž
přijímat opatření pro zajištění řádného provádění smlouvy. Postoj, který má být zaujat jménem Unie, se týká zamýšlených aktů, které by měly být těmito dvěma orgány přijaty na
zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2019. Rada ministrů by měla přijmout především rozhodnutí ohledně rozpočtu Energetického společenství a finančních příspěvků na období
2020-2021, tři rozhodnutí o porušení Smlouvy o Energetickém společenství (ze strany Srbska a Kosova) a dvě rozhodnutí týkající se zavedení nových a rozšíření stávajících
opatření z důvodu porušení smlouvy (ze strany Bosny a Hercegoviny a Srbska). Stálá skupina na vysoké úrovni by pak měla přijmout především rozhodnutí o provádění nařízení
Komise (EU) č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích. Unie by měla přijetí zamýšlených aktů podpořit.
14346/19

COM(2019) 607 final

2019/0269(NLE)

st14346.en19.pdf (431 KB, 19. 11. 2019)
19. 11. 2019 19. 11. 2019
Přílohy:
st14346-ad01.en19.pdf (598 KB, 19. 11. 2019)

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 912/2014 o finanční odpovědnosti v souvislosti s řešením sporů mezi investorem a
státem v souladu s mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie stranou
Komise předkládá zprávu o dosavadním provádění nařízení o finanční odpovědnosti, které se vztahuje na řízení o řešení sporů mezi investorem a státem vedená v souladu
s dohodami, jichž je EU stranou. Nařízení stanoví kritéria pro vymezení postavení žalovaného a rozdělení finanční odpovědnosti mezi Unii a členské státy za zacházení, které může
vést k přiznání peněžní náhrady v dalším průběhu řízení o řešení sporů mezi investorem a státem. V současné době se nařízení použije jen v případech týkajících se řešení sporu
mezi investorem a státem zahájených proti EU podle Smlouvy o energetické chartě, kterou EU ratifikovala v roce 1998. Další dohody mezi EU a třetími zeměmi obsahující
mechanismy pro řešení sporů mezi investorem a státem jsou prozatím v procesu ratifikace a dosud nevstoupily v platnost (např. dvoustranné dohody s Kanadou, Singapurem
a Vietnamem). Dosud bylo zahájeno jedno řízení o řešení investičních sporů proti Unii podle Smlouvy o energetické chartě. Řízení zahájila společnost Nord Stream 2 dne 26. září
2019 a týká se směrnice (EU) 2019/692, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Tato směrnice a z ní vyplývající jednání
EU podle společnosti Nord Stream 2 porušují závazky EU podle Smlouvy o energetické chartě. Komise v posledních letech usilovala o zajištění transparentnosti v řízení o řešení
sporů mezi investorem a státem proti Unii, jednak prostřednictvím účasti na tvorbě a přijetí pravidel transparentnosti UNCITRAL v roce 2013 a jednak prostředictvím účasti na
vyjednávání Úmluvy o transparentnosti OSN v arbitrážních řízeních mezi investorem a státem (Mauricijská úmluva) v roce 2014 (Rada dosud neodsouhlasila návrh na zmocnění EU
k podpisu této úmluvy předložený v lednu 2015). Na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod pak Komise zveřejnila poslední výměny názorů mezi investory
a Komisí a usiluje rovněž o organizování veřejných slyšení.
14348/19

COM(2019) 597 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st14348.cs19.pdf (448 KB, 20. 11. 2019)

19. 11. 2019 20. 11. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech členských států a Evropské agentury pro léčivé přípravky se seznamem humánních léčivých
přípravků podléhajících dalšímu sledování
Právní rámec EU pro farmakovigilanci stanovený nařízením (ES) č. 726/2004 a směrnicí 2001/83/ES byl revidován v letech 2010 a 2012, kdy bylo mj. zavedeno tzv. další sledování
jako zvláštní aspekt činností v oblasti farmakovigilance. Cílem dalšího sledování je zlepšit ohlašování nežádoucích účinků léčivého přípravku u přípravků, pro něž je k dipozici
omezené množství klinických důkazů. Přípravky, které podléhají dalšímu sledování, jsou označeny symbolem obráceného černého trojúhelníku. Předkládaná zpráva popisuje
zkušenosti získané během tří let po zavedení tohoto symbolu v roce 2013. První verze seznamu dotčených léčivých přípravků z dubna 2013 obsahovala 105 položek, v prosinci
2016 pak seznam obsahoval již 2 099 léčivých přípravků. Z dostupných údajů bylo zjištěno, že příslušné vnitrostátní orgány přijaly opatření s cílem podpořit koncepci dalšího
sledování a význam hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků obecně. Pokud jde o informovanost cílových skupin (včetně pacientů a zdravotnických pracovníků), povědomí
o koncepci dalšího sledování existuje, avšak míra chápání se liší. Především jsou špatně chápány důvody, proč je léčivý přípravek předmětem dalšího sledování. Pro zvýšení
informovanosti je třeba více času a více komunikačních aktivit. Komise podporuje pokračování společné akce SCOPE, která se zabývala zkušenostmi členských států při
shromažďování nežádoucích účinků léčivých přípravků, včetně dalšího sledování. Kromě toho doporučuje, aby: 1) členské státy a Evropská agentura pro léčivé přípravky nadále
podporovaly hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a sdílely své zkušenosti, a vytvořily tak osvědčené postupy; 2) pokračovalo sledování dopadu s cílem posílit faktickou
základnu pro budoucí přezkum systému dalšího sledování; a 3) příslušné orgány nadále shromažďovaly údaje týkající se provádění dalšího sledování.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Komise předkládá dvacátou zprávu o pokroku při budování účinné a skutečné bezpečnostní unie. Zpráva hodnotí pokrok, jehož bylo v minulých letech dosaženo a shrnuje iniciativy
Komise v některých klíčových oblastech. Současně upozorňuje na potřebu zlepšit provádění právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a v návaznosti na teroristický útok v
Christchurchi z března 2019 doporučuje zahájit jednání s Novým Zélandem o výměně osobních údajů s Europolem za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu.
Hlavní témata zprávy jsou následující: teroristický obsah online (dosažení dohody o návrhu na předcházení šíření teroristického obsahu online do konce roku 2019, pokračující
spolupráce na zavádění krizového protokolu EU pro zastavení virálního šíření teroristického obsahu); zlepšení výměny informací (zajištění interoperability informačních systémů,
přijetí návrhů týkajících se systémů ETIAS a Eurodac a posíleného Vízového informačního systému); kybernetická bezpečnost (zajištění bezpečnosti sítí 5G, dosažení dohody o
souboru zmírňujících opatření do konce roku, urychlené dosažení dohody o návrhu na zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center); dezinformace (samoregulační kodex zásad boje proti dezinformacím, potřeba posílení postavení spotřebitelů v
prostředí online platforem); uzavření prostoru, v němž operují teroristé (urychlené dosažení dohody o návrhu týkajícím se elektronických důkazů, zprovoznění protiteroristického
registru Eurojustu); bezpečnostní spolupráce se západním Balkánem (podpis ujednání o boji proti terorismu s Albánií a Severní Makedonií, podpis dohody o spolupráci v oblasti
správy hranic mezi Černou Horou a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž).
Pokud jde o provádění právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti, zpráva upozorňuje na nutnost zlepšit provádění směrnice o výměně údajů jmenné evidence
cestujících, směrnice o boji proti terorismu, směrnice o přístupu k palným zbraním, směrnice o boji proti praní peněz, směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí
nebo směrnice o útocích na informační systémy.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
Komise předkládá každoroční zprávu o vývoji evropského trhu s uhlíkem za rok 2018. V roce 2018 poklesly emise ze zařízení zahrnutých do systému EU ETS ve srovnání s rokem
2017 o 4,1 %. Nejvíce k tomuto snížení přispělo odvětví výroby elektřiny a tepla, zatímco emise v odvětví průmyslu poklesly pouze mírně. Pokračoval růst emisí z letecké dopravy emise se zvýšily o 3,9 % ve srovnání s rokem 2017. V návaznosti na přijetí revidované směrnice o systému EU ETS na období 2021-2030 probíhá provádění nových ustanovení před
zahájením fáze 4. Během minulého roku byly přijaty nové prováděcí předpisy týkající se seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku, pravidel pro bezplatné přidělování povolenek,
Inovačního fondu, dražeb, monitoringu, podávání zpráv, ověřování a akreditace a registru Unie. Potřetí byl publikován ukazatel přebytku rezervy tržní stability (MSR), který
odpovídal 1 654 909 824 povolenek. Umisťování přebytku povolenek do rezervy by mělo v roce 2019 znamenat snížení dražebního objemu povolenek o 40 % (téměř 397 milionů
povolenek) oproti roku 2018. Příjmy členských států z dražeb povolenek dosáhly v roce 2018 rekordní výše přibližně 14 miliard EUR. Zhruba 70 % z těchto příjmů členské státy
využily nebo hodlají v průběhu roku využít pro účely související s klimatem a energetikou.
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