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Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období

ZÁPIS

z 9. schůze
výboru pro evropské záležitosti
konané dne 10. dubna 2014
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Přítomni:

prezenční listina

Omluveni:

prezenční listina

Schůzi výboru zahájil př. O. Benešík v 9.00 hod. Připomněl, že byla svolána na základě
usnesení č. 32 přijatého na 8. schůzi výboru dne 19. března 2014. Konstatoval, že pozvánky
byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici. V následném hlasování
všichni přítomní navržený pořad schválili /hlasování 10-0-0 je zachyceno v příloze/.
Schválený pořad schůze:
1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 308/2013 a
nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů
a mléka do vzdělávacích zařízení /5958/14, KOM(2014) 32 v konečném znění/
2. Informace o přípravě Národního programu reforem 2014
3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách /kód
dokumentu 13857/13, KOM(2013) 619 v konečném znění/
4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady
2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se
znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami,
pokud jde o definici drogy /kód dokumentu 13865/13, KOM(2013) 618 v konečném znění/
5. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je
plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU /5706/14,
KOM(2014) 23 v konečném znění/
6. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 17. – 23. února 2014 – doprojednání
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 24. února – 6. dubna 2014
7. Sdělení předsedy
8. Různé

1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
č. 308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky
ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení /kód dokumentu 5958/14,
KOM(2014) 32 v konečném znění
Př. O. Benešík sdělil, že k projednání předloženého balíčku se výbor usnesl na své
5. schůzi dne 27. února t. r. prostřednictvím usnesení č. 17. Konstatoval, že poslanci obdrželi text
dokumentu, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.
Projednávaný dokument uvedl ve smyslu rámcové pozice náměstek ministra zemědělství
Ing. Jindřich Šnejderla. Konstatoval, že předložený návrh má za cíl spojit dohromady dva
dosavadní projekty, a to Ovoce do škol a Mléko do škol, které dlouhodobě existují v rámci
společné zemědělské politiky. Evropská komise hodlá napříště podporovat pouze spotřebu
čerstvého ovoce a zeleniny a konzumního mléka. Dosud jsou však hrazeny i výrobky z ovoce
a zeleniny a mléčné výrobky, což odpovídá zdravé výživě dětí. ČR poukazuje na řadu
nedostatků, které návrh nařízení obsahuje a o kterých bude třeba ještě dále jednat. Dále ČR
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podporuje zachování stávající šíře podporovaného sortimentu a rovněž by ráda zachovala
realizaci projektů ve stávající, tj. oddělené podobě.
Zpravodaj J. Šenfeld podpořil stanovisko prezentované zástupcem gesčního ministerstva
a konstatoval, že oba projekty slouží jak k rozvoji zdravých stravovacích návyků u dětí, tak také
podporuje spotřebu příslušných zemědělských produktů.
V rámci rozpravy vystoupil posl. J. Zahradník, který podotkl, že odklon Evropské komise
od podpory mléčných výrobků může souviset s faktem, že mnohé obsahují nepřiměřené
množství tuků a cukrů, což se neslučuje se zdravými stravovacími návyky.
Zpravodaj J. Šenfeld poté přednesl návrh závěru stanoviska, kterým výbor pro evropské
záležitosti 1) bere na vědomí návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na
dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení; 2) schvaluje rámcovou
pozici vlády ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce
a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení; 3) usnáší se postoupit dokument spolu se
svým usnesením a rámcovou pozicí vlády ČR k informaci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu a zemědělskému výboru. Přítomní členové výboru s tímto návrhem
souhlasili /hlasování 9-0-0 je zachyceno v příloze/ a následně přijali závěrečné usnesení /usn.
č. 33, hlasování 9-0-0 je zachyceno v příloze/.
Vzhledem k časové rezervě souhlasili členové výboru s otevřením projednávání bodu č. 6.
6. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 17. – 23. února 2014 –
doprojednání
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 24. února – 6. dubna 2014
Př. O. Benešík konstatoval, že v tabulce doprojednání figuruje pouze jediný dokument,
jehož předběžným zpravodajem je posl. J. Zahradník. Na základě jeho vyjádření, že své konečné
stanovisko předloží výboru na příští schůzi, bylo rozhodnutí o této tabulce odloženo do příště.
Z tabulky dokumentů doručených výboru v období od 24. února do 6. dubna vybrali
poslanci k projednání následující dokumenty a určili k nim uvedené zpravodaje: a) 7956/14,
KOM(2014) 180 v konečném znění – posl. J. Šenfeld; b) 8194/14, KOM(2014) 179 v konečném
znění – posl. J. Šenfeld; c) 8406/14, KOM(2014) 163 v konečném znění – posl. M. Černoch;
d) 7632/14, KOM(2014) 158 v konečném znění – posl. M. Černoch; e) 7838/14, KOM(2014)
144 v konečném znění – posl. P. Fiala; f) 7844/14, KOM(2014) 154 v konečném znění – posl. P.
Fiala; g) 8335/14, KOM(2014) 168 v konečném znění – posl. M. Černoch; h) 8177/14,
KOM(2014) 177 v konečném znění – posl. S. Marková. Ostatní dokumenty byly bez projednání
vzaty na vědomí /usn. č. 34, hlasování 10-0-0 je zachyceno v příloze/.
2. Informace o přípravě Národního programu reforem 2014
Př. O. Benešík přivítal na schůzi výboru ředitele Odboru koordinace evropských politik
Úřadu vlády PhDr. Jana Krále a předal mu slovo, aby výboru představil Národní program
reforem 2014.
PhDr. J. Král uvedl, že se jedná o nelegislativní, avšak klíčový strategický dokument
národní hospodářské politiky, směřující k plnění cílů strategie Evropa 2020 a k podpoření
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hospodářského oživení. Vychází primárně ze tří zdrojů, a to z programového prohlášení vlády,
z koaliční dohody a z plánu legislativních a nelegislativních prací vlády. Čtvrtým a neméně
významným výchozím zdrojem jsou postřehy a návrhy vzešlé z formálních i neformálních
konzultací, vedených v době přípravných prací NPR. Dále upozornil na přílohy NPR, které ve
formě přehledné tabulky zachycují dopady jednotlivých reformních opatření a jejich časový
harmonogram. Sdělil, že projednání a schválení vládou NPR je předpokládáno na 16. dubna,
poté bude tento dokument odeslán Evropské komisi. Ta na jeho základě představí specifická
doporučení pro ČR, která budou následně projednána Radou. Tato doporučení by měla být
zveřejněna 2. června. NPR je synergický s Dohodou o partnerství pro nové programové období
a v části makroekonomické a fiskální politiky jej doplňuje ještě Konvergenční program 2014.
V rámci rozpravy vystoupil mpř. P. Fiala, který se zajímal o to, zda vláda předpokládá
projednání NPR v komorách PČR, což se však vzhledem k napjatému časovému rámci
projednávání NPR jeví jako nemožné.
PhDr. J. Král odpověděl, že vláda by se takovému kroku zřejmě nebránila, nicméně
počítala spíše s možností participace parlamentářů v přípravné fázi formou aktivní účasti na
konzultacích.
Posl. I. Pilný doporučil, aby se parlament věnoval jednotlivým navrhovaným opatřením
s dopadem na podnikatelskou sféru, na průmysl a hospodářství ČR. Vyjádřil své znepokojení nad
návrhy týkajícími se obnovitelných zdrojů.
Mpř. P. Fiala konstatoval, že právě tyto možné dopady dokládají potřebu věnovat
pozornost tomuto materiálu a navrhovaným opatřením.
PhDr. J. Král přislíbil, že připomínky vyslovené na tomto jednání výboru pro evropské
záležitosti k NPR bude tlumočit příslušným pracovníkům Úřadu vlády.
Posl. J. Zahradník upozornil, že pokud by NPR měl být projednáván na plénu PS, bylo
by nutné předem znát požadovaný výstup. Ani samotný výbor pro evropské záležitosti
nepředpokládá přijetí věcného usnesení k předloženému materiálu.
PhDr. J. Král konstatoval, že NPR nezakládá další normativní postupy, proto je i jeho
projednávání pojato informativně.
Posl. I. Pilný se zajímal o možné důsledky nesplnění vytyčených cílů.
PhDr. J. Král sdělil, že každý členský stát má povinnost touto cestou informovat Komisi
o svém reformním úsilí, jedná se o deklaraci vládních záměrů. Cíle pak jsou vynutitelné pouze
nepřímo, cestou kohezní politiky.
Vzhledem k provázanosti témat následujících dvou dokumentů souhlasili členové výboru
s jejich společným projednáním.
3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách
/kód dokumentu 13857/13, KOM(2013) 619 v konečném znění/
4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové
rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální
ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti
nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy /kód dokumentu
13865/13, KOM(2013) 618 v konečném znění/
Př. O. Benešík sdělil, že k projednání obou dokumentů se výbor usnesl na své 4. schůzi
dne 23. ledna t. r. prostřednictvím usnesení č. 12. Konstatoval, že poslanci obdrželi text
dokumentů, rámcové pozice vlády k nim /v příloze/ a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.
Návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách představila ve svém úvodním
vystoupení vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády
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Ing. Lucia Kiššová. Popsala rovněž aktuální situaci v ČR, která je charakterizována
mnohonásobně zvýšenou nabídkou psychoaktivních látek. ČR proto souhlasí se záměrem
předloženého návrhu nařízení a vnímá jako velmi potřebné stanovení nových legislativních
nástrojů, reagujících na nové trendy v oblasti zneužívání psychoaktivních látek.
Související návrh směrnice, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků
skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud
jde o definici drog, představila představila náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Palková.
Návrh směrnice v souladu s návrhem spolu projednávaného nařízení nově začleňuje do definice
drogy i látky představující nejzávažnější kategorii rizik podle čl. 13 odst. 1 zmíněného nařízení.
Dále návrh směrnice rozšiřuje kriminalizaci určitých, konkrétně stanovených látek. Tyto cíle ČR
plně podporuje a návrh směrnice považuje za přiměřený, nepřekračující rámec toho, co je
nezbytné k dosažení stanovených cílů.
Zpravodajka S. Marková ocenila podrobné představení obou návrhů a podpořila
zastávaná stanoviska k nim. Dále konstatovala, že legislativní postup v oblasti syntetických drog
by měl být rychlý a ocenila, že širokého konsensu napříč politickým spektrem se v této oblasti
podařilo docílit i v průběhu minulého volebního období při přijímání příslušného zákona. Dále
sdělila, že touto problematikou by se měl zabývat rovněž výbor pro zdravotnictví a proto
v závěru stanoviska navrhne, aby mu oba dokumenty byly postoupeny k projednání.
V rámci rozpravy vystoupil posl. M. Černoch, který poukázal na dalekosáhlost dopadů
zneužívání psychoaktivních látek a zároveň konstatoval, že jejich šíření na trhu je velmi rychlé.
Proto je třeba klást důraz na co nejrychlejší projednávání legislativních návrhů týkajících se této
problematiky.
Zpravodajka S. Marková poté přednesla návrh závěru stanoviska, kterým výbor pro
evropské záležitosti 1) bere na vědomí jak předložený návrh nařízení, tak návrh směrnice;
2) žádá vládu, aby ho informovala o dalším projednávání těchto dokumentů v orgánech EU;
3)usnáší se postoupit oba dokumenty spolu se svým usnesením a rámcovými pozicemi vlády ČR
k projednání výboru pro zdravotnictví. Členové výboru s tímto návrhem souhlasili /hlasování
9- 0-0 je zachyceno v příloze/ a poté přijali i finální usnesení /usn. č. 35, hlasování 9-0-0 je
zachyceno v příloze/.
5. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků
(jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU /kód
dokumentu 5706/14, KOM(2014) 23 v konečném znění/
Př. O. Benešík sdělil, že k projednání předloženého balíčku se výbor usnesl na své
5. schůzi dne 27. ledna t. r. prostřednictvím usnesení č. 17. Konstatoval, že poslanci obdrželi text
dokumentů, rámcovou pozici vlády /v příloze/ a stanovisko zpracované ve spolupráci s PI.
Projednávané sdělení a problematiku těžby plynu z břidlic obecně, včetně mezinárodní
situace v této oblasti představil náměstek předsedy Českého báňského úřadu Ing. Martin
Štenperka. Konstatoval, že v současné době není v ČR prováděn žádný průzkum uhlovodíků
metodou vysokoobjemového hydraulického štěpení a ani není povolena žádná těžba touto
metodou. Břidlicový plyn nevstupuje do surovinové bilance ČR a ani do ní v nejbližších 10
letech s vysokou pravděpodobností vstupovat nebude. Jako žádoucí se proto jeví soustředit se na
sledování zahraničních zkušeností v této oblasti. Shodné stanovisko potvrdil ve svém vystoupení
rovněž ředitel odboru geologie MŽP RNDr. Martin Holý a poté i ředitel odboru surovinové
a energetické bezpečnosti MPO Mgr. Pavel Kavina.
Zpravodajka S. Marková uvedla, že stála o projednání této problematiky právě z důvodu,
aby se ubezpečila, že vláda nepočítá s prováděním průzkumů ani s těžbou plynu z břidlic.
Poukázala na negativní zkušenost ze svého regionu Náchodska, kde došlo dokonce k vydání
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povolení k průzkumu pro oblast Trutnovska a Broumovska, navzdory silnému nesouhlasu
vyjadřovanému i formou demonstrací ze strany obyvatelstva dotčeného území.
V rámci rozpravy vystoupil posl. J. Zahradník, který konstatoval, že důležité je sice
samotné Programové prohlášení vlády, která jeho prostřednictvím vyslovila ne dalšímu
průzkumu i těžbě jak zlata, tak plynu z břidlic, ale zároveň je nutné reflektovat i realitu, zda se
vůbec tyto suroviny na území ČR nalézají.
Zpravodajka S. Marková dále konstatovala, že je třeba brát na zřetel i skutečnost, že ČR
nemá žádné neobydlené oblasti, kde by se tato těžba mohla provádět, a stávající technologie
neumožňuje šetrný způsob těžby, adekvátní pro obydlená území. Poté navrhla závěr stanoviska,
kterým výbor pro evropské záležitosti 1) bere na vědomí předložené sdělení Komise Radě
a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím
vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU; 2) podporuje rámcovou pozici vlády. Členové
výboru s tímto návrhem souhlasili /hlasování 8-0-0 je zachyceno v příloze/ a poté přijali
i závěrečné usnesení /usn. č. 36, hlasování 8-0-0 je zachyceno v příloze/.
6. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 17. – 23. února 2014 –
doprojednání
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 24. února – 6. dubna 2014
Př. O. Benešík informoval přítomné, že návrh doporučení Rady o evropských zásadách
kvality v cestovním ruchu, který si výbor vybral na své 6. schůzi k projednání, byl zablokován na
včerejším jednání pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst, čímž se jeho další
projednávání stává bezpředmětným. Navrhl přijmout usnesení, kterým výbor revokuje své
předchozí rozhodnutí a tento dokument vezme bez dalšího projednání na vědomí. Členové
výboru s tím vyslovili souhlas /usn. č. 37, hlasování 8-0-0 je zachyceno v příloze/.
7. Sdělení předsedy
V rámci tohoto bodu př. O. Benešík připomenul, že v pondělí 14. dubna se uskuteční
přijetí paní Tamar Beruchashvili, náměstkyně ministryně zahraničních věcí Gruzie, a pozval
členy výboru k účasti. Ve stejném duchu připomenul setkání se členy Evropského hospodářského
a sociálního výboru, které se uskuteční ve středu 16. dubna.
Na závěr tohoto bodu členové výboru schválili usnesení, kterým výbor zmocňuje svého
předsedu ke stanovení termínu příští schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu /usn.
č. 38, hlasování 8-0-0 je zachyceno v příloze/.
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8. Různé
V rámci tohoto bodu nevystoupil žádný z poslanců.
Schůze skončila v 11.30 hod.
/zapsala Lenka Mozgová/

Roman Váňa v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Benešík v. r.
předseda výboru

