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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8.9.2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v
dalších odvětvích živočišné výroby
Předkládaným nařízením reaguje Komise na aktuální narušení trhu s mlékem. Nárůst produkce v letech 2014 a 2015 značně převyšuje poptávku. V srpnu 2014 navíc Rusko
zavedlo zákaz dovozu mléčných výrobků, který bude trvat nejméně do konce roku 2017, a současně se zásadně snížil nákup ze strany Číny. Výkupní ceny mléka poklesly v roce
2015 o 8 % a během prvních pěti měsíců roku 2016 o dalších 15 %. Průměrná cena mléka v EU v květnu 2016 byla o 22 % nižší než průměr za měsíc květen za posledních pět let.
Některé členské státy hlásí ceny o 30 % nižší, než je průměr EU. Obtížím na trhu čelí rovněž odvětví vepřového a hovězího masa, a to jednak v souvislosti s ruským zákazem dovozu
vepřového masa a jednak jako vedlejší účinek narušení trhu s mlékem. Cílem předkládaného nařízení je bezodkladně poskytnout členským státům jednorázové finanční prostředky
na podporu zasažených zemědělců v celkové výši 350 000 000 EUR. Pro Českou republiku je určeno 10 346 106 EUR. Konkrétní podoba podpůrných opatření je ponechána na
členských státech a bude oznámena Komisi nejpozději dne 30. listopadu 2016.
Opatření je navrženo ve formě nařízení Komise v přenesné pravomoci. Použije se, pokud proti němu nevznesou Evropský parlament ani Rada námitku do dvou měsíců.
Nařízení souvisí s dokumentem 12048/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12046/16

C(2016) 5663

st12046.cs16.pdf (215 KB, 9. 9. 2016)
Přílohy:
st12046-ad01.cs16.pdf (330 KB, 9. 9. 2016)

8. 9. 2016 9. 9. 2016

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8.9.2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka
Předkládaným nařízením reaguje Komise na aktuální narušení trhu s mlékem. Nárůst produkce v letech 2014 a 2015 značně převyšuje poptávku. V srpnu 2014 navíc Rusko
zavedlo zákaz dovozu mléčných výrobků, který bude trvat nejméně do konce roku 2017, a současně se zásadně snížil nákup ze strany Číny. Výkupní ceny mléka poklesly v roce
2015 o 8 % a během prvních pěti měsíců roku 2016 o dalších 15 %. Průměrná cena mléka v EU v květnu 2016 byla o 22 % nižší než průměr za měsíc květen za posledních pět let.
Některé členské státy hlásí ceny o 30 % nižší, než je průměr EU. Lze očekávat, že v roce 2016 se dodávky mléka v EU zvýší o 2,1 milionu tun, z čehož jeden milion tun absorbuje
vývoz a domácí spotřeba. Cílem předkládaného nařízení je tak bezodkladně přijmout opatření ke snížení dodávky mléka v EU přibližně o 1,1 milionu tun. Toto opatření spočívá v
zavedení podpory pro producenty mléka, kteří po dobu tří měsíců sníží dodávky kravského mléka v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce za stanovených podmínek.
Výše podpory je stanoveny na 14 EUR/100 kg kravského mléka pro objem odpovídající rozdílu mezi dodávkami během referenčního období a během období snížení. Celková
maximální výše podpory je stanovena na 150 000 000 EUR. Minimální množství kravského mléka, o které se sníží dodávky a na něž se vztahuje žádost o podporu, činí 1 500 kg.
Podpora se poskytuje na základě žádosti, kterou žadatelé podají v členském státě, kde jsou usazeni.
Opatření je navrženo ve formě nařízení Komise v přenesné pravomoci. Použije se, pokud proti němu nevznesou Evropský parlament ani Rada námitku do dvou měsíců.
Nařízení souvisí s dokumentem 12046/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12048/16

C(2016) 5681 final

st12048.cs16.pdf (399 KB, 9. 9. 2016)

8. 9. 2016 9. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Švédska –
EGF/2016/002 SE/Ericsson
Dne 31. března 2016 předložilo Švédsko žádost o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s propouštěním zaměstnanců ve společnosti
Ericsson. V období od 11. září 2015 do 11. ledna 2016 bylo propuštěno 1 244 zaměstnanců. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje schválit poskytnutí příspěvku z fondu ve
výši 3 957 918 EUR.
11947/16

COM(2016) 554 final

st11947.cs16.pdf (497 KB, 7. 9. 2016)

6. 9. 2016 7. 9. 2016
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Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním 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 a o podpisu a prozatímním provádění
Doplňkové dohody 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
Dne 2. května 2011 předložila Komise návrh rozhodnutí o přistoupení Islandu a Norska k dohodě o "otevřeném nebi" mezi EU a USA z roku 2007 (KOM(2011) 239 v konečném
znění). Island a Norsko jsou součástí evropského leteckého prostoru a tímto rozhodnutím mělo být zajištěno harmonizované poskytování transatlantických leteckých služeb všemi
evropskými dopravci. Rada návrh přijala jako rozhodnutí 2011/708/EU a od 16. června 2011 je dohoda prozatímně prováděna v plném rozsahu. Soudní dvůr však dne 28. dubna
2015 toto rozhodnutí zrušil s odůvodněním, že bylo přijato v rámci postupu, který zahrnoval bez rozdílu prvky vlastního rozhodovacího procesu Rady a prvky mezivládní povahy, a
není tak slučitelné s čl. 218 odst. 2, 5 a 8 SFEU, a tudíž ani s čl. 13 odst. 2 SEU (Komise v. Rada, C-28/12). Účinky rozhodnutí zůstanou zachovány, než vstoupí v platnost nové
rozhodnutí, které musí přijmout Rada na základě čl. 218 odst. 5 a 8 SFEU. Za účelem přijetí nového rozhodnutí předkládá Komise tento pozměněný návrh.
11984/16

COM(2016) 552 final

2011/0103 (NLE)

st11984.cs16.pdf (384 KB, 7. 9. 2016)
Přílohy:
st11984-ad01.cs16.pdf (369 KB, 8. 9. 2016)
st11984-ad02.cs16.pdf (344 KB, 7. 9. 2016)

6. 9. 2016 7. 9. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na
období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020
Evropský statistický program vytvořený nařízením (EU) č. 99/2013 stanovuje rámec a priority evropské statistiky na období 2013-2017 a rovněž rozpočet na toto období. Z tohoto
programu vycházejí roční pracovní programy Eurostatu. Cílem předkládaného návrhu je stanovit právní rámec pro evropský statistický program na dobu trvání víceletého
finančního rámce, a to prodloužením stávajícího programu na období let 2018-2020. Současně Komise navrhuje zahrnout do programu nové nebo zlepšené statistické výstupy,
konkrétně: zlepšení včasnosti údajů o nerovnosti, chudobě a materiální deprivaci; větší počet včasnějších statistik v oblasti energie; zlepšení kvality a včasnosti údajů o životním
prostředí na podporu politik v oblasti změny klimatu a oběhového hospodářství; měření pokroku při plnění cílů OSN týkajících se udržitelného rozvoje; podporu hybných sil
technologických změn a elektronického obchodu; zlepšení ročních projekcí obyvatelstva; rozšíření statistiky týkající se cen bydlení; širší statistické pokrytí odvětví služeb; měření
globalizace. V zájmu zajištění nových investic do statistické infrastruktury se navrhuje zvýšení ročního rozpočtu. Tyto investice by se měly zaměřit zejména na: přípravné práce pro
budoucí sociální šetření v EU; statistiky na požádání a šíření jako službu; modernizaci a využití nových zdrojů údajů; základní infrastrukturu a pilotní projekty modernizace.
12056/16

COM(2016) 557 final, SWD(2016) 287 final, 2016/0265 (COD)
SWD(2016) 288 final

st12056.cs16.pdf (916 KB, 9. 9. 2016)
Přílohy:
st12056-ad01.cs16.pdf (348 KB, 9. 9. 2016)
st12056-ad02.cs16.pdf (414 KB, 9. 9. 2016)
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Zpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2015
Předkládaná zpráva informuje o uplatňování pravidel pro přístup k dokumentům evropských institucí, jak jsou stanovena nařízením (ES) č. 1049/2001, ze strany Komise v průběhu
roku 2015. Počet žádostí o přístup k dokumentům se oproti roku 2014 zvýšil o 8 % na 6 752. Nejvíce (9,2 %) žádostí obdrželo Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost
potravin, následované Generálním sekretariátem (8,7 %) a Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh (8,6 %). Nejvíce žadatelů bylo z akademické sféry (22,3 %). Z geografického
hlediska pocházelo nejvíce požadavků z Belgie (26,8 %), Německa (11,7 %) a Španělska (9,9 %). Plný přístup byl poskytnut v 68,8 % případů, což znamená pokles o 4 % oproti roku
2014. Zamítnuto bylo 15,9 % žádostí (oproti 11,9 % v roce 2014). Nejčastějšími důvody odmítnutí přístupu byla ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce (29,4 %), ochrana cílů
inspekce, vyšetřování a auditu (20,9 %) a ochrana rozhodovacího procesu (20,3 %).
8162/16

COM(2016) 533 final

st08162.cs16.pdf (429 KB, 8. 9. 2016)

8. 9. 2016 8. 9. 2016

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě
Komise předkládá 23. výroční zprávu o uplatňování principů subsidiarity a proporcionality v procesu tvorby práva EU za rok 2015. V květnu 2015 přijala Komise nový balíček
týkající se lepší regulace. V jeho rámci bylo hodnocení souladu připravovaných iniciativ s principem subsidiarity a proporcionality přesunuto do ranější fáze rozhodovacího procesu
a Komise nyní vyhlašuje veřejné konzultace již při jejich plánování. V roce 2015 vznikl rovněž nový mechanismus pro konzultace a zpětnou vazbu v průběhu celého procesu tvorby
a schvalování nových iniciativ a nová platforma v rámci programu REFIT pro zlepšování legislativy EU. Za rok 2015 obdržela Komise pouze 8 odůvodněných stanovisek od
národních parlamentů v porovnání s 21 v roce 2014. Je to současně nejméně od zavedení mechanismu kontroly subsidiarity Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Po jednom
odůvodněném stanovisku zaslaly i český Senát a Poslanecká sněmovna. Pět odůvodněných stanovisek se týkalo návrhu nařízení, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus
(KOM(2015) 450 v konečném znění), dvě Komise obdržela k návrhu nařízení týkajícího se možnosti členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin
(KOM(2015) 177 v konečném znění) a poslední se týkalo návrhu směrnice upravující povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (KOM(2015) 135 v konečném znění).
Výbor regionů přijal v roce 2015 třetí pracovní program týkající se subsidiarity, v jehož rámci sleduje vybrané iniciativy z pracovního programu Komise z hlediska principu
subsidiarity a proporcionality.
11889/16

COM(2016) 469 final

st11889.cs16.pdf (550 KB, 12. 9. 2016)
Přílohy:
st11889-ad01.cs16.pdf (386 KB, 12. 9. 2016)

9. 9. 2016 12. 9. 2016

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
Komise předkládá jedenáctou výroční zprávu o vztazích s vnitrostátními parlamenty. V roce 2015 obdržela Komise 350 písemných stanovisek vnitrostátních parlamentů, což
představuje pokles o více než 30 % oproti roku 2014. Nejvíce stanovisek, a to 55, předložila portugalská Assembleia da República. Český Senát zaslal 25 stanovisek, Poslanecká
sněmovna pak 10 stanovisek. Nejvíce stanovisek se týkalo sdělení o pracovním programu Komise na rok 2015, návrhu nařízení o krizovém relokačním mechanismu, návrhu
nařízení o změně předpisů týkajících se možnosti členských států omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin, návrhu nařízení o Evropském fondu pro
strategické investice a návrhu směrnice o změně předpisů o povinné automatické výměně informací v oblasti daní. V lednu 2015 byl pracovní program Komise na rok 2015
projednán na neformální pracovní skupině složené z řady parlamentních komor. Členové Komise v průběhu roku 2015 uskutečnili více než 200 návštěv vnitrostátních parlamentů.
Konference výborů pro evropské záležitosti COSAC pokračovala v pravidelném cyklu zasedání dvakrát během pololetí. Ve dnech 3. a 4. února 2015 se uskutečnil v Evropském
parlamentu třetí Evropský parlamentní týden. V březnu a září 2015 proběhlo šesté, resp. sedmé zasedání konference pro SZBP/SBOP.
11890/16

COM(2016) 471 final

st11890.cs16.pdf (479 KB, 12. 9. 2016)
Přílohy:
st11890-ad01.cs16.pdf (490 KB, 12. 9. 2016)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným
platbám v obchodních transakcích
Směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích má zajistit věřitelům včasné platby a umožnit jim plně uplatňovat jejich práva v případě
opožděných plateb a současně vytvořit účinná odrazující opatření pro dlužníky. Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva členských států skončila 16. března 2013. Předkládaná
zpráva hodnotí pokrok při dosahování požadovaných cílů a obsahuje doporučení ohledně zlepšení dalšího provádění. Přestože průměrná lhůta splatnosti v EU se ve veřejném i
soukromém sektoru pomalu zkracuje, veřejné subjekty ve více než polovině členských států stále nedodržují stanovenou lhůtu. Rovněž větší podniky, které mají silnější pozici na
trhu, často zneužívají svého postavení vůči menším dodavatelům. Přibližně polovina věřitelů neuplatňuje svá práva požadovat úroky z prodlení nebo náhrady škod a nákladů
spojených s vymáháním. Měřitelný dopad směrnice na likviditu podniků a usnadnění přeshraničního obchodu je zatím minimální. S ohledem na krátkou dobu existence směrnice se
nicméně doporučuje ponechat ji prozatím beze změn. Členské státy by měly: vytvořit systém pro sledování a vykazování pokroku, včetně zveřejňování informací o průměrných
lhůtách splatnosti; kontinuálně řešit problém opožděných plateb na politické úrovni; podporovat a provádět podpůrná opatření (kodexy chování, mediace, pobídky). Komise by
měla: provádět cílené studie zaměřené na zjišťování osvědčených postupů; poskytovat navazující poradenství; zjišťovat možnosti sběru srovnatelných informací o fungování
zkrácených postupů vymáhání; pravidelně hodnotit provádění a dopady směrnice.
11885/16

COM(2016) 534 final, SWD(2016) 278 final

st11885.cs16.pdf (376 KB, 5. 9. 2016)

2. 9. 2016 5. 9. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2015
Komise předkládá výroční zprávu o činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro
dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) v roce 2015. Zpráva se předkládá na základě nařízení (EU) č. 258/2014 o programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního
výkaznictví a auditu, neboť uvedené orgány jsou příjemci tohoto programu. Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokončila v roce 2015 nový standard IFRS 16 Leasingy,
čímž bylo po deseti letech přepracováno účtování o leasingu. Byla rovněž dokončena technická jednání o projektu v oblasti pojistných smluv a v prosinci 2015 byl zveřejněn návrh
na změnu stávajícího standardu pro pojistné smlouvy IFRS 4. V květnu 2015 vydala IASB konzultační dokument týkající se změny jejího koncepčního rámce. EFRAG v roce 2015
poskytla Komisi stanovisko ke schválení standardů IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje. Vydala rovněž písemné připomínky ke stanoviskům IASB
včetně koncepčního rámce. Pokud jde o PIOB, pokračovalo se v řešení diverzifikace zdrojů financování. Vzhledem k tomu, že podíl zdrojů příjmů poskytnutý Mezinárodní federací
účetních (IFAC) nedosáhl dvoutřetinové prahové hodnoty, zůstává příspěvek Komise pro PIOB beze změny.
12068/16

COM(2016) 559 final

st12068.cs16.pdf (486 KB, 12. 9. 2016)

9. 9. 2016 12. 9. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2015
Komise předkládá podle článkou 190 Smlouvy o fungování Evropské unie pravidelnou výroční zprávu o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje za rok 2015. Na
politické úrovni patří mezi nejvýznamnější události: zavedení "pečeti excelence"; zahájení debaty o vytvoření Evropské rady pro inovace; zřízení nového mechanismu vědeckého
poradenství (Scientific Advice Mechanism - SAM) pro tvorbu politik EU; zahájení prací na hodnocení dopadu stávajících nebo navrhovaných právních předpisů EU na inovace
(program InnovRefit); podpora konceptu otevřené vědy, který popisuje nové způsoby provádění výzkumu a vědecké spolupráce založené na digitálních technologiích; přijetí plánu
provádění Globální soustavy systémů pozorování Země (GEOSS) na období 2015-2025; podpora střediska pro výzkum a technologie SESAME v Jordánsku; zahájení iniciativy
"science4refugees" zacílené na vědce a výzkumné pracovníky z řad uprchlíků. V rámci provádění programu Horizont 2020 byl zaveden nástroj na podporu politiky (nástroj PSF),
který na základě poptávky poskytuje členským státům a zemím přidruženým k programu přístup k nezávislému odborném poradenství a analýzám. V říjnu 2015 byl zahájen
pracovní program programu Horizont 2020 na období 2016-2017 s celkovým objemem investic 16 miliard EUR. Do konce roku 2015 bylo uzavřeno téměř 200 výzev programu
Horizont 2020 a přijato 7 121 návrhů. Podepsáno bylo 5 234 grantových dohod s finančním příspěvkem EU ve výši 9,2 miliardy EUR. V listopadu 2015 byla zveřejněna zpráva
nezávislé odborné skupiny hodnotící provádění sedmého rámcového programu EU. Pro rok 2016 zůstávají strategickými prioritami Komise otevřené inovace, otevřená věda a
otevřenost světu. Dalšími cíli jsou pak zvyšování investic (např. prostřednictvím navýšením rozpočtu nástroje pro malé a střední podniky) a příprava pracovního programu
programu Horizont 2020 na období 2018-2020.
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