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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
Předkládaný návrh vychází ze střednědobého přezkumu víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Hlavními body návrhu jsou: zvýšení ročních stropů prostředků pro
rezervu na pomoc při mimořádných událostech a pro nástroj flexibility; vytvoření nového zvláštního nástroje pro vytvoření rezervy EU pro případ krizí financované z prostředků
uvolněných ze závazků; odstranění časových omezení a omezení týkajících se rozsahu u celkového rozpětí pro závazky na růst a zaměstnanost; zrušení maximálních částek ročních
úprav celkového rozpětí pro platby v letech 2018-2020.
Návrh souvisí s dokumentem 12183/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12184/16

COM(2016) 604 final

2016/0283 (APP)

st12184.cs16.pdf (383 KB, 15. 9. 2016)

14. 9. 2016 15. 9. 2016

Návrh na změnu Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových
záležitostech a o řádném finančním řízení
Tento návrh je předkládán v souvislosti s návrhem na změnu nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 o víceletém finančním rámci na období 2014-2020. Stanovuje postup pro
uvolňování prostředků z nově vytvořené rezervy EU pro případ krizí.
12185/16

COM(2016) 606 final

st12185.cs16.pdf (332 KB, 15. 9. 2016)

14. 9. 2016 15. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
Předkládaný návrh vychází ze střednědobého přezkumu víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Cílem návrhu je, aby prostředky uvolněné z rozpětí pro nepředvídané
události v roce 2014 v celkové výši 2 818 233 715 EUR byly vyrovnány snížením rozpětí v rámci stropu plateb pro rok 2017 namísto vyrovnání ve třech splátkách v letech 20182020. Důvodem je skutečnost, že podle návrhu rozpočtu na rok 2017 bude v tomto roce k dispozici dostatek prostředků pro toto vyrovnání.
12186/16

COM(2016) 607 final

st12186.cs16.pdf (350 KB, 15. 9. 2016)

14. 9. 2016 15. 9. 2016
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending
Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013,
(EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014,(EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European
Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EU) č. 1296/2013,
(EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č.
1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU
Předkládaný návrh vychází ze střednědobého přezkumu víceletého finančního rámce na období 2014-2020 a je jeho integrální součástí. Nařízení (EU) č. 966/2012 o finančních
pravidlech o souhrnném rozpočtu Unie (finanční nařízení) stanovuje principy a postupy, jimiž se řídí vytváření a provádění rozpočtu EU a kontrola evropských fondů. Během
posledních 30 let se počet obecných finančních pravidel obsažených ve finančním nařízení prudce zvýšil, což v kombinaci s rozšiřováním sektorových finančních pravidel vedlo ke
zpomalení provádění fondů EU, zvýšení nákladů a většímu riziku chyb. V roce 2013 proběhla rozsáhlá revize finančních pravidel v návaznosti na vyjednávání o víceletém finančním
rámci na období 2014-2020: došlo mj. ke snížení počtu programů a nástrojů, jejich sdružení do jednotného rámce se společnými pravidly a zjednodušení postupů pro uplatňování a
vykazování nákladů ze strany příjemců. S cílem dalšího zjednodušení a zvýšení flexibility předkládá Komise tento návrh, který v jediném aktu spojuje revizi obecných finančních
pravidel a odpovídající změny sektorových finančních pravidel, která jsou upravena v 15 aktech týkajících se víceletých programů. Návrh obsahuje opatření v osmi oblastech:
1. Zjednodušení pro příjemce fondů EU;
2. Odstranění vícenásobných kontrol a jejich nahrazení systémem vzájemného spoléhání se na jediný audit, hodnocení nebo autorizaci a harmonizace požadavků na podávání
zpráv;
3. Umožnění uplatnění pouze jedné sady pravidel v případě kombinovaných akcí nebo v případě kombinace opatření nebo nástrojů;
4. Efektivnější využívání finančních nástrojů;
5. Pružnější řízení rozpočtu;
6. Zaměření na výsledky a zefektivnění podávání zpráv;
7. Zjednodušení a zeštíhlení administrativy EU;
8. Změny týkající se příjmových operací.
12187/16

COM(2016) 605 final

2016/0282 (COD)

st12187.en16.pdf (2 MB, 15. 9. 2016)
Přílohy:
st12187-ad01.en16.pdf (503 KB, 15. 9. 2016)
st12187-ad02.en16.pdf (862 KB, 15. 9. 2016)

14. 9. 2016 15. 9. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o
prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční
poradenství
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) byl zřízen v rámci Investičního plánu pro Evropu na počáteční období tří let s cílem mobilizovat přinejmenším 315 miliard EUR v
podobě investic. Vzhledem k dosavadnímu úspěchu Komise navrhuje prodloužit délku trvání EFSI do konce období současného víceletého finančního rámce, tj. do konce roku 2020,
a navýšit jeho finanční kapacitu na nejméně půl bilionu EUR investic. Záruka EU se zvyšuje na 26 miliard EUR. Důležitým prvkem návrhu je rovněž posílení doplňkovosti projektů
podporovaných z EFSI. Za tím účelem jsou upravena kritéria způsobilosti, do nichž je zahrnut požadavek na projekty řešit selhání trhu a nepříznivé investiční situace. Dále by mělo
být posíleno zaměření na projekty přispívající k dosažení cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu a projekty týkající se budování přeshraniční infrastruktury. Do
obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI jsou nově začleněny zemědělství, rybolov a akvakultura. Evropské centrum pro investiční poradenství by mělo poskytovat cílenější
služby technické pomoci, mj. pro projekty zahrnující několik členských států nebo kombinaci různých zdrojů financování Unie, a podporovat Evropskou investiční banku při
koncipování projektů, aby byla lépe zajištěna odvětvová a zeměpisná diverzifikace EFSI.
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12201/16

COM(2016) 597 final

2016/0276 (COD)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

st12201.cs16.pdf (735 KB, 16. 9. 2016)
Přílohy:
st12201-ad01.cs16.pdf (334 KB, 19. 9. 2016)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro
zemědělské produkty
Dohoda o evropském hospodářském prostoru mezi Evropskou unií a Islandem upravuje volný pohyb zboží s výjimkou zemědělských produktů a produktů rybolovu. Článek 19 této
dohody ukládá smluvním stranám provádět každé dva roky revizi podmínek pro obchodování s těmito produkty s cílem dále odstraňovat existující překážky. Předchozí dohoda
nabyla účinnosti 1. ledna 2007 a zajistila bezcelní přístup pro 51,9 % islandských zemědělských produktů na trh EU, resp. pro 66,4 % zemědělských produktů EU na islandský trh.
Na základě vyjednávání, která probíhala od 4. července 2012 do 17. září 2015, by měla být uzavřena nová dohoda. Ta zajišťuje bezcelní přístup pro téměř 90 % zemědělských
produktů EU na islandský trh a pro citlivější produkty jako maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina nebo okrasné rostliny zavádí dodatečné kvóty nebo snížení celních tarifů. Cílem
předkládaného návrhu je schválit uzavření této dohody jménem EU.
12145/16

COM(2016) 563 final

st12145.cs16.pdf (354 KB, 14. 9. 2016)
Přílohy:
st12145-ad01.cs16.pdf (4 MB, 14. 9. 2016)

13. 9. 2016 14. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro
zemědělské produkty jménem Evropské unie
Dohoda o evropském hospodářském prostoru mezi Evropskou unií a Islandem upravuje volný pohyb zboží s výjimkou zemědělských produktů a produktů rybolovu. Článek 19 této
dohody ukládá smluvním stranám provádět každé dva roky revizi podmínek pro obchodování s těmito produkty s cílem dále odstraňovat existující překážky. Předchozí dohoda
nabyla účinnosti 1. ledna 2007 a zajistila bezcelní přístup pro 51,9 % islandských zemědělských produktů na trh EU, resp. pro 66,4 % zemědělských produktů EU na islandský trh.
Na základě vyjednávání, která probíhala od 4. července 2012 do 17. září 2015, by měla být uzavřena nová dohoda. Ta zajišťuje bezcelní přístup pro téměř 90 % zemědělských
produktů EU na islandský trh a pro citlivější produkty jako maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina nebo okrasné rostliny zavádí dodatečné kvóty nebo snížení celních tarifů. Cílem
předkládaného návrhu je schválit podpis této dohody jménem EU.
12149/16

COM(2016) 564 final

2016/0269 (NLE)

st12149.cs16.pdf (361 KB, 14. 9. 2016)
Přílohy:
st12149-ad01.cs16.pdf (4 MB, 14. 9. 2016)

13. 9. 2016 14. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj, který se má přijmout jménem Evropské unie, pokud jde o některá usnesení, jež mají být předmětem hlasování v
rámci Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV)
Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) je vědecko-technická organizace, která působí v odvětví révy, vína a výrobků z vinné révy. Zabývá se zejména harmonizací užívaných
postupů a norem. Mezi 46 členů OIV patří i 21 členských států Unie, přičemž Unie samotná členem není. Některá usnesení přijatá OIV mají podle nařízení (EU) č. 1308/2013 o
společné organizaci trhů se zemědělskými produkty a nařízení (ES) č. 2870/2000 o referenčních metodách Společenství pro rozbor lihovin dopad na právní předpisy EU. Vzhledem
k tomu, že valná hromada OIV bude projednávat přijetí usnesení, která budou mít právní účinek v rámci acquis EU, navrhuje Komise postoj Unie k těmto usnesením, který vyjádří
členské státy, jež jsou členy OIV a jednají společně v zájmu Unie. Usnesení se týkají nových enologických postupů, stanovení kritérií čistoty a identity pro látku užívanou při
enologických postupech a stanovení metod analýzy. Postoj Unie by měl být souhlasný.
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12218/16

COM(2016) 579 final

2016/0273 (NLE)

14. 9. 2016 15. 9. 2016

st12218.cs16.pdf (367 KB, 15. 9. 2016)
Přílohy:
st12218-ad01.cs16.pdf (318 KB, 15. 9. 2016)

Návrh rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát (MDMBCHMICA) kontrolním opatřením
Rozhodnutí 2005/387/SVV o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek upravuje postup pro podrobení nové psychoaktivní látky kontrolním
opatřením v Unii. Na základě zprávy vydané 15. dubna 2016 Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve spolupráci s Europolem požádala
Rada o zhodnocení rizik spojených s užíváním a výrobou nové psychoaktivní látky MDMB-CHMICA a obchodem s ní. Tato látka patří do skupiny syntetických kanabinoidů a na trhu
EU je přinejmeším od srpna 2014. Prozatím byla zjištěna ve 23 členských státech. Vysoká účinnost MDMB-CHMICA a variabilita množství obsaženého v povolených produktech s
psychoaktivními účinky zakládá vysoké riziko akutní toxicity. Osm členských států oznámilo celkem 28 úmrtí a 25 případů akutní intoxikace v souvislosti s touto látkou. S ohledem
na tato zjištění Komise navrhuje podrobit MDMB-CHMICA kontrolním opatřením napříč Unií.
11869/16

COM(2016) 548 final

2016/0262 (NLE)

st11869.cs16.pdf (402 KB, 12. 9. 2016)

2. 9. 2016 12. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu, jménem Unie, dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na
Madagaskaru (ASECNA) týkající se vývoje družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti agentury ASECNA ve prospěch civilního
letectví
Evropská unie a Afrika spolupracují v oblasti družicové navigace od přijetí Akčního plánu na období 2011-2013 pro provádění strategického partnerství mezi Afrikou a EU. Potřeba
spolupráce byla potvrzena i v plánu na období 2014-2017. Dne 25. září 2014 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Unie sjednala s agenturou ASECNA mezinárodní dohodu, která
stanoví podmínky poskytování služeb systému s družicovým rozšířením (SBAS) v Africe na základě evropského programu družicové navigace EGNOS. Cílem předkládaného návrhu
je schválit podpis vyjednané dohody jménem Unie. V souladu s pověřením daným Radou dohoda zahrnuje technickou složku a zabývá se také otázkami financování a správy.
12228/16

COM(2016) 574 final

2016/0271 (NLE)

st12228.cs16.pdf (395 KB, 15. 9. 2016)
Přílohy:
st12228-ad01.cs16.pdf (484 KB, 15. 9. 2016)

15. 9. 2016 15. 9. 2016

Návrh směrnice Rady, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti
hraček, pokud jde o olovo
Směrnice 2009/48/ES stanovuje v příloze II migrační limity pro řadu látek, které mohou být obsaženy v hračkách nebo jejich součástech. Tyto limity udávají maximální povolené
množství dotčených látek, které se mohou z hraček uvolnit při jejich používání. V zájmu zajištění odpovídající úrovně ochrany dětí zmocňuje směrnice Komisi změnit tyto limity s
ohledem na technický a vědecký pokrok. Cílem předkládaného návrhu je stanovit nové migrační limity pro olovo, a to v následující výši: 2 mg/kg v suchém, drobivém, práškovitém
nebo poddajném materiálu hračky; 0,5 mg/kg v tekutém nebo viskózním materiálu hračky; a 23 mg/kg v seškrábnutém materiálu hračky.
12153/16

COM(2016) 560 final

2016/0267 (NLE)

st12153.cs16.pdf (445 KB, 14. 9. 2016)
Přílohy:
st12153-ad01.cs16.pdf (424 KB, 14. 9. 2016)

13. 9. 2016 14. 9. 2016
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC, Euratom) No 480/2009 establishing a Guarantee Fund for
external actions - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější
vztahy
Předkládaný návrh je součástí Evropského plánu pro vnější investice. Jeho cílem je rozšířit vnější úvěrový mandát Evropské investiční banky (EIB), a umožnit tak EIB přispívat k
cílům plánu, zejména poskytováním financování příjemcům ze soukromého sektoru. Za tím účelem je EIB udělen nový úvěrový mandát pro soukromý sektor. Příjmy z rizikových
přirážek vzniklé v rámci finančních operací podle tohoto mandátu budou převáděny do Záručního fondu pro vnější vztahy. Současně se navrhuje převést finanční správu fondu z
Evropské investiční banky na Komisi.
12193/16

COM(2016) 582 final

2016/0274 (COD)

st12193.en16.pdf (746 KB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 466/2014/EU granting an EU guarantee to the European Investment
Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se
mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních
projektů mimo Unii
Předkládaný návrh je součástí Evropského plánu pro vnější investice. Rozhodnutí č. 466/2014/EU stanovuje rozsah a všeobecné podmínky využití záruky EU na vnější operace
Evropské investiční banky pro období 2014-2020. S ohledem na předpokládané využití úvěrů do konce doby platnosti mandátu a na základě výzvy Evropské rady z března 2016
předložila Evropská investiční banka v červnu 2016 vlastní iniciativu zaměřenou na podporu jižních sousedících zemí a zemí západního Balkánu (tzv. iniciativa pro odolnost). Tato
iniciativa zahrnuje zintenzivnění činností v rámci existujících mandátů a nástrojů, rozšíření produktů podporujících veřejný sektor spolu s navýšením rozpočtového stropu mandátu
o 1,4 miliardy EUR a rozšíření produktů podporujících soukromý sektor spolu s navýšením objemu úvěrů o 2,3 miliardy EUR a rozšířením záruky EU na obchodní riziko. S ohledem
na tuto iniciativu a na základě výsledků střednědobého přezkumu uplatňování rozhodnutí č. 466/2014/EU navrhuje Komise následující změny rozhodnutí pro zbytek období
platnosti mandátu:
• zavedení čtvrtého cíle mandátu na vysoké úrovni, a to řešení základních příčin migrace;
• uvolnění volitelné částky 3 miliardy EUR se stejným regionálním rozložením jako u původního rozpočtu. Z této částky by měla být financována podpora veřejného sektoru
zaměřená na uprchlíky a hostitelská společenství v rámci iniciativy EIB (1,4 miliardy EUR);
• stanovení nového stropu pro mandát EIB týkající se soukromého sektoru ve výši 2,3 miliardy EUR a zavedení komplexní záruky pro operace soukromého sektoru přímo spojené s
uprchlíky a hostitelskými společenstvími;
• zvýšení flexibility pro přesuny částek mezi jednotlivými regiony z 10 % na 20 %, avšak pouze ve prospěch regionů s vysokou prioritou pro Unii (Ukrajina, regiony související s
řešením migrační krize) nebo pro potřebu řešení budoucích krizí. Toto opatření se netýká nového mandátu EIB pro soukromý sektor.
12197/16

COM(2016) 583 final

2016/0275 (COD)

st12197.en16.pdf (674 KB, 16. 9. 2016)
Přílohy:
st12197-ad01.en16.pdf (245 KB, 16. 9. 2016)
st12197-ad02.en16.pdf (250 KB, 16. 9. 2016)
st12197-ad03.en16.pdf (249 KB, 16. 9. 2016)
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and establishing the EFSD
Guarantee and the EFSD Guarantee Fund - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky
EFSD a záručního fondu EFSD
Tento návrh navazuje na sdělení o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci z června 2016 a současně je reakcí na výzvu
Evropské rady Komisi k předložení návrhu evropského plánu pro vnější investice. Plán je založen na třech pilířích: novém investičním fondu, technické pomoci a programech
rozvojové spolupráce kombinovaných se strukturovaným politickým dialogem. Předkládaný návrh se týká provedení prvního pilíře. Jeho cílem je vytvořit Evropský fond pro
udržitelný rozvoj (EFSD) pro financování investic na začátku v Africe a v zemích sousedících s EU. EFSD bude složen z regionálních investičních platforem, které budou
kombinovat financování ze stávajících nástrojů pro dotčené regiony a poskytnutí záruky EFSD. Regionální investiční platformy budou zaměřeny na dosahování cílů v oblasti
udržitelného rozvoje a řešení základních příčin migrace. Očekává se, že do roku 2020 bude mobilizováno až 44 miliard EUR investic s prostředky ze souhrnného rozpočtu Unie a
dalších zdrojů ve výši 3,35 miliardy EUR.
12290/16

COM(2016) 586 final

2016/0281 (COD)

st12290.en16.pdf (974 KB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) - Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění)
Poslední revize právního rámce Unie v oblasti elektronických komunikací proběhla v roce 2009. V návaznosti na přijetí Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě v roce 2015
připravila Komise komplexní reformu předpisů v oblasti elektronických komunikací. Předkládaný návrh je její součástí. Přepracovává čtyři existující směrnice - směrnici
2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací (přístupová směrnice), směrnici 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační
směrnice), směrnici 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a směrnici 2002/22/ES o univerzální službě - do
jediné směrnice, což umožní jednak zjednodušení stávající struktury a zvýšení soudržnosti a jednak přizpůsobení struktury nové situaci na trhu, kdy provozování komunikačních
služeb již není nutně vázáno na poskytování síťové infrastruktury. V rámci přepracování jsou rovněž navrženy podstatné změny stávajícího rámce v následujících oblastech:
• politické cíle - návrh zavádí nový cíl všeobecného přístupu a zavádění připojení s velmi vysokou kapacitou napříč EU;
• regulace přístupu - posílení a zlepšení stávajícího režimu pro poskytování přístupu (k síťové infrastruktuře) operátory s významnou tržní silou, podpora hospodářské soutěže v
oblasti infrastruktury a zavádění sítí všemi operátory, zabezpečení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou napříč EU;
• řízení spektra - objasnění obecných cílů a principů, větší důraz na obecná oprávnění oproti individuálním licencím a na sdílené využívání spektra, vymezení podmínek pro obecná
oprávnění týkající se radiových frekvencí a pravidel jejich využívání, zvýšení soudržnosti stávající praxe členských států při udělování oprávnění k využití spektra, zjednodušení
podmínek pro přístup k wi-fi, zavedení povinnosti členských států koordinovat svou činnost při řešení přeshraničního rušení;
• pravidla pro univerzální službu - omezení rozsahu univerzální služby na širokopásmové připojení a zajištění jeho dostupnosti přinejmenším v pevném místě;
• služby a pravidla ochrany koncových uživatelů - nová definice termínu "služba elektronických komunikací", stanovení rozsahu použitelných pravidel týkajících se ochrany
koncových uživatelů podle typu služby;
• modernizace ustanovení týkajících se číslování;
• ustanovení týkající se tísňové komunikace;
• řízení - zavedení minimálních kompetencí pro nezávislé národní regulační orgány, požadavků na jmenování a povinnosti podávat zprávy, úprava postupu pro udělování obecných
oprávnění, zavedení postupu pro řešení přeshraničních sporů mezi podniky, systém kontroly opravných prostředků navržených členskými státy ze strany Komise a BEREC.
Návrh souvisí s dokumenty 12279/16, 12259/16, 12257/16 a 12364/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12252/16

COM(2016) 590 final

2016/0288 (COD)

st12252.en16.pdf (2 MB, 15. 9. 2016)
Přílohy:
st12252-ad01.en16.pdf (829 KB, 15. 9. 2016)

15. 9. 2016 15. 9. 2016

7

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

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Cílem předkládaného návrhu je přizpůsobit rámec EU v oblasti autorského práva novým podmínkám. Navazuje na strategii EU pro jednotný digitální trh z května 2015 a sdělení o
modernějším a evropštějším rámci v oblasti autorského práva z prosince 2015. Návrh obsahuje ustanovení ve třech hlavních oblastech:
• přizpůsobení výjimek digitálnímu a přeshraničnímu prostředí - zavedení povinných výjimek pro 1) využívání textů a dat ("data mining") výzkumnými organizacemi pro účely
vědeckého výzkumu; 2) digitální využívání děl a dalších předmětů pro účely vzdělávání a výuky; 3) vytváření kopií děl a dalších předmětů ve sbírkách kulturních institucí pro účely
jejich uchovávání;
• zlepšení postupů udělování licencí a zajištění širší dostupnosti obsahu - vytvoření právního mechanismu pro zjednodušení licenčních smluv k dílům, která nejsou komerčně
dostupná; zajištění přeshraniční působnosti těchto smluv; zavedení povinnosti členských států vytvořit mechanismus pro usnadnění vyjednávání o využívání audiovizuálních děl
online;
• vytvoření dobře fungujícího trhu s autorskými právy - rozšíření práv vydavatelů tisku na digitální využívání jejich produkce; volitelné zavedení možnosti pro všechny vydavatele
vznést nárok na podíl z kompenzace za využití v rámci výjimky; zavedení povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti řádně ochránit autorská práva u obsahů vložených
uživateli jejich služeb a zabránit dostupnosti obsahů, u nichž došlo k rozporu s autorskými právy; zlepšení vyjednávací pozice autorů a výkonných umělců, pokud jde o odměny za
využití jejich děl, a vytvoření mechanismu pro řešení sporů v této oblasti.
Návrh souvisí s dokumenty 12253/16, 12264/16, 12270/16 a 12258/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12254/16

COM(2016) 593 final

2016/0280 (COD)

st12254.en16.pdf (488 KB, 16. 9. 2016)
Přílohy:
st12254-ad01.en16.pdf (7 MB, 16. 9. 2016)
st12254-ad02.en16.pdf (4 MB, 16. 9. 2016)
st12254-ad03.en16.pdf (7 MB, 16. 9. 2016)
st12254-ad04.en16.pdf (367 KB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications - Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Poslední revize právního rámce Unie v oblasti elektronických komunikací proběhla v roce 2009. V návaznosti na přijetí Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě v roce 2015
připravila Komise komplexní reformu předpisů v oblasti elektronických komunikací. Předkládaný návrh je její součástí. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací (BEREC) bylo založeno nařízením (ES) č. 1211/2009. Cílem předkládaného návrhu je posílit jeho postavení a rozšířit pravomoce tak, aby mohlo plnit
nové úkoly, které pro něj vyplývají především z navrhovaného nařízení o evropském kodexu pro elektronické komunikace. BEREC by se měl stát novou decentralizovanou
agenturou EU se všemi nezbytnými nástroji a odpovídajícími zdroji. Předpokládané náklady na provoz pro období 2019-2020 činí 14,135 milionu EUR.
Návrh souvisí s dokumenty 12279/16, 12259/16, 12364/16 a 12252/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12257/16

COM(2016) 591 final

2016/0286 (COD)

st12257.en16.pdf (878 KB, 15. 9. 2016)
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain
online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv použitelná na určité online přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a
radiových programů
Cílem tohoto návrhu je podpořit přeshraniční poskytování online doplňkových služeb k vysílání a usnadnit digitální přenos televizních a radiových programů, které mají původ v
jiných členských státech, uzavřenými sítěmi. Hlavními body návrhu jsou: nové definice pojmů (zejména "doplňkové online služby" a služby "přenosu"); omezení úkonů k zajištění
ochrany autorských práv, které jsou relevantní pro poskytování doplňkové online služby, pouze na členský stát, kde je vysílací společnost usazena; a stanovení pravidel pro výkon
práva na (digitální) přenos analogických k úpravě kabelového přenosu podle směrnice 93/83/EHS, včetně ustanovení o povinné kolektivní správě autorského práva a souvisejících
práv.
Návrh souvisí s dokumenty 12253/16, 12254/16, 12264/16 a 12270/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12258/16

COM(2016) 594 final

2016/0284 (COD)

st12258.en16.pdf (394 KB, 16. 9. 2016)
Přílohy:
st12258-ad01.en16.pdf (7 MB, 16. 9. 2016)
st12258-ad02.en16.pdf (4 MB, 16. 9. 2016)
st12258-ad03.en16.pdf (2 MB, 16. 9. 2016)
st12258-ad04.en16.pdf (368 KB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the
promotion of Internet connectivity in local communities - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č.
283/2014, pokud jde o internetové připojení v místních společenstvích
Jednou z hlavních priorit v rámci aktuální reformy předpisového rámce v oblasti telekomunikací je zajištění všeobecné dostupnosti internetového připojení, které by mělo na
místech poskytujících veřejné služby (úřady, knihovny, nemocnice) dosáhnout do roku 2025 gigabitové rychlosti. Předkládaný návrh je příspěvkem k plnění této priority. Obsahuje
změny nařízení (EU) č. 1316/2013 o Nástroji pro propojení Evropy a nařízení (EU) č. 283/2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury za
účelem zlepšení internetového připojení v místních společenstvích. Zavádí finanční pobídky určené místním veřejným orgánům pro zavádění bezplatného, vysokokapacitního
místního bezdrátového připojení ve veřejných prostorách (např. na úřadech, v knihovnách, zdravotních střediscích nebo venkovních veřejných prostranstvích) prostřednictvím
vytvoření jednoduchého mechanismu financování. Pobídky jsou určeny tam, kde dosud chybí volně dostupná přístupová místa nabízející širokopásmové připojení o velmi vysoké
rychlosti. V širším kontextu by měly přispívat k hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Rozpočtové náklady vyplývající z tohoto návrhu budou plně financovány ze stávajícího
víceletého finančního rámce 2014-2020 (70 milionů EUR z Nástroje pro propojení Evropy a 50 milionů EUR z finančního krytí pro odvětví telekomunikací).
Návrh souvisí s dokumenty 12279/16, 12364/16, 12257/16 a 12252/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12259/16

COM(2016) 589 final

2016/0287 (COD)

st12259.en16.pdf (1 MB, 16. 9. 2016)
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible
format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or
otherwise print disabled - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v dostupných
formátech některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo
postižené jiným způsobem, který jim brání číst písmo
Cílem předkládaného návrhu je sladit právní úpravu EU s mezinárodními závazky Unie podle Marakešské smlouvy o zjednodušení přístupu k publikovaným dílům pro osoby, které
jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo. Marakešská smlouva byla přijata v roce 2013 Světovou organizací duševního
vlastnictví. Navrhované nařízení zavádí pravidla pro vzájemné předávání kopií děl v přístupném formátu, které byly vytvořeny nebo zpřístupněny v členských státech Unie nebo ve
třetích zemích, které jsou smluvními stranami Marakešské smlouvy, mezi Unií a těmito třetími zeměmi.
Návrh souvisí s dokumenty 12253/16, 12254/16, 12258/16 a 12270/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12264/16

COM(2016) 595 final

2016/0279 (COD)

st12264.en16.pdf (376 KB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and
related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of
certain aspects of copyright and related rights in the information society - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených užitích děl a
jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který
jim znemožňuje číst písmo, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Cílem předkládaného návrhu je sladit právní úpravu EU s mezinárodními závazky Unie podle Marakešské smlouvy o zjednodušení přístupu k publikovaným dílům pro osoby, které
jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo. Marakešská smlouva byla přijata v roce 2013 Světovou organizací duševního
vlastnictví. V právu EU upravuje dobrovolné výjimky z autorského práva a souvisejících práv ve prospěch osob se zdravotním postižením směrnice 2001/29/ES. Návrh zavádí novou
povinnou výjimku z dotčených harmonizovaných práv a vymezuje povolená použití ze strany příjemců a oprávněných subjektů. Současně zajišťuje možnost šířit a využívat v rámci
Unie kopie v přístupném formátu vytvořené v jednom členském státě. Směrnice 2001/29/ES je odpovídajícím způsobem změněna, aby byla v souladu s novými ustanoveními.
Návrh souvisí s dokumenty 12253/16, 12254/16, 12258/16 a 12264/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12270/16

COM(2016) 596 final

2016/0278 (COD)

st12270.en16.pdf (411 KB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Dokumenty informační povahy
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.
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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)

9. 9. 2016 12. 9. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na
výsledky
Víceletý finanční rámec na období 2014-2020 byl schválen nařízením (EU, Euratom) č. 1311/2013. Na základě tohoto nařízení předkládá Komise přezkum finančního rámce a
hodnotí jeho provádění od roku 2014. V listopadu 2014 byl úspěšně zahájen Investiční plán pro Evropu podporovaný Evropským fondem pro strategické investice (EFSI). V roce
2015 pak byla přijata iniciativa Rozpočet EU zaměřený na výsledky. V reakci na migrační krizi a opakované teroristické útoky v Evropě je nezbytné zajistit na období 2017-2020
dostatek finančních prostředků pro řízení migračních toků, řešení situace uprchlíků, reakci na bezpečnostní hrozby a řešení příčin migrace. Za tím účelem Komise navrhuje změnu
nařízení o víceletém finančním rámci, aby se zvýšila kapacita nástroje flexibility a rezerva na pomoc při mimořádných událostech. Současně se navrhuje vytvořit rezervu EU pro
případ krizí, která by byla financována z prostředků uvolněných ze závazků ve všech položkách víceletého finančního rámce. Další prioritou je zajištění financování opatření k
odstranění přetrvávajících důsledků finanční a hospodářské krize a podpora zaměstnanosti, zejména mladých lidí. Komise proto navrhuje navýšit prostředky víceletého finančního
rámce pro období 2017-2020 přibližně o 13 miliard EUR, a to následujícím způsobem:
• 1 miliarda EUR pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí;
• 1,2 miliardy EUR pro programy v oblasti konkurenceschopnosti (např. Horizont 2020, COSME);
• 1,4 miliardy EUR pro Nástroj pro propojení Evropy (CEF) v oblasti dopravy;
• 2,55 miliardy EUR pro opatření EU v oblasti migrace, azylu a bezpečnosti;
• 1 miliarda EUR pro rámec pro migrační partnerství se třetími zeměmi a nový Evropský fond pro udržitelný rozvoj;
• navýšení kapacity makrofinanční pomoci EU na 2 miliardy EUR ročně;
• 5,3 miliard EUR pro vnější akce Evropské investiční banky garantované Záručním fondem pro vnější vztahy.
Předkládané sdělení doprovázejí následující legislativní návrhy:
• návrh na změnu nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 o víceletém finančním rámci na období 2014-2020 a odpovídající změna Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni;
• návrh na změnu rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události;
• návrh na zjednodušení finančních pravidel podle finančního nařízení a relevantních základních aktů;
• návrh na změnu nařízení (EU) 2015/1017 o Evropském fondu pro strategické investice za účelem jeho rozšíření;
• návrhy na změnu tří aktů v rámci Plánu pro vnější investice;
• návrh týkající se podpory internetového připojení na místní úrovni v rámci telekomunikačního balíčku.
Sdělení souvisí s dokumentem 12184/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
12183/16

COM(2016) 603 final

st12183.cs16.pdf (593 KB, 15. 9. 2016)
Přílohy:
st12183-co01.cs16.pdf (206 KB, 20. 9. 2016)

14. 9. 2016 15. 9. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Předkládaná zpráva hodnotí provádění směrnice 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014. Je založena na
zjištěních z auditů provedených Komisí a zprávách podávaných členskými státy. Ve sledovaném období došlo ke znatelnému zvýšení počtu hospodářství dodržujících ustanovení
směrnice. Všechny členské státy dodržují zákaz chovu nosnic v neobohacených klecích z roku 2012 a 25 členských států zavedlo opatření týkající se samostaných stání pro
prasnice z roku 2013. Navzdory všeobecnému zlepšení však přetrvávají určité problémy, zejména pokud jde o vedení záznamů a budovy a ustájení. Komise rovněž zjistila nesoulad
mezi údaji hlášenými členskými státy a zjištěními z vlastních auditů, a to zejména u plnění požadavků na dobré životní podmínky u prasat (poskytování manipulovatelného
materiálu, krácení ocasů). V březnu 2016 bylo proto proto přijato doporučení Komise (EU) 2016/336, které je této problematice věnováno. V budoucnu se chce Komise zaměřit na
další zlepšování dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami a na přijetí návrhu nařízení o úředních kontrolách z roku 2013.
12100/16

COM(2016) 558 final

st12100.cs16.pdf (1 MB, 12. 9. 2016)

12. 9. 2016 12. 9. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 9. finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském záručním fondu:
rozpočtový rok 2015
Komise předkládá zprávu o plnění rozpočtu Evropského zemědělského záručního fondu v roce 2015. Celková výše prostředků na závazky činila 43 455,8 milionu EUR a prostředky
na platby činily 43 447,6 milionu EUR. Skutečné čerpání prostředků na závazky dosáhlo částky 44 948,1 milionu EUR a prostředků na platby částky 44 939,6 milionu EUR. Výdaje
byly hrazeny z původních rozpočtových prostředků a účelově vázaných příjmů. Dominantní výdajovou oblastí byly přímé podpory s celkovými platbami ve výši 42 168 milionů EUR.
Druhou nejvýznamnější oblastí pak byla tržní opatření s celkovými výdaji 2 666,9 milionu EUR.
12246/16

COM(2016) 578 final

st12246.cs16.pdf (618 KB, 16. 9. 2016)
Přílohy:
st12246-ad01.cs16.pdf (1 MB, 16. 9. 2016)

15. 9. 2016 16. 9. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech
Cílem směrnice 2008/52/ES je usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat smírné řešení sporů podporou využívání mediace a zabezpečením vyváženého vztahu
mezi mediací a soudním řízením. Mimořádný význam má mediace jako metoda řešení sporů v oblasti rodinného práva. Směrnice měla být provedena do práva členských států do
21. května 2011. Předkládaná zpráva hodnotí její dosavadní provádění. V 15 členských státech existoval ucelený systém mediace již před přijetím směrnice, v ostatních státech
vedla transpozice směrnice k jeho zásadním změnám nebo přímo k jeho vytvoření. Jako problematická se ukazuje zejména chybějící "kultura" mediace v členských státech. Chybí
rovněž znalosti o řešení přeshraničních sporů, dostatečné povědomí o mediaci a mechanismus kontroly kvality pro mediátory. Ze strany soudců a soudů převažuje zdrženlivý
přístup k využívání mediace. Členské státy by se měly zaměřit zejména na další rozšíření využívání mediace, a to i v oblastech mimo rodinné právo (např. v insolvenčních řízeních).
Komise bude pokračovat ve finanční podoře projektů souvisejících s mediací a ve zvyšování veřejného povědomí (především s využitím portálu e-Justice). Revize směrnice prozatím
není plánována.
12109/16

COM(2016) 542 final

st12109.cs16.pdf (472 KB, 13. 9. 2016)

12. 9. 2016 13. 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
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the mid-term review of the application of the Decision N° 466/2014/EU as regards
the EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě o střednědobém přezkumu uplatňování rozhodnutí č. 466/2014/EU, pokud jde o záruku EU za případné ztráty Evropské investiční
banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
Předkládaná zpráva hodnotí finanční aktivity v rámci vnějšího úvěrového mandátu Evropské investiční banky do konce roku 2015. Na období 2014-2020 byl pro operace v rámci
vnějšího úvěrového mandátu stanoven strop 27 000 milionů EUR. Míra využití dosáhla na konci roku 2015 26 %, přičemž v případě východních sousedících zemí a Ruska to bylo již
53 % a v případě Asie a Latinské Ameriky 41 %. Nízká míra využití byla naopak zaznamenána v předvstupním regionu (13 %) a ve Středomoří (17 %). Ze závěrů vnějšího hodnocení
vyplývá, že vnější úvěrový mandát je dobře přizpůsoben prioritám Unie a díky dostatečné rezervě umožňuje pružně reagovat i v případě krizí. V některých regionech však bylo
využití nadměrné. Přidaná hodnota finančních operací EIB v rámci mandátu spočívá v podpoře projektů v zemích s nízkým ratingem, podpoře malých a středních podniků a v jiných
než finančních přínosech, jako je technická pomoc nebo podpora dobrých standardů. Určité omezení představuje nedostatek financování v lokálních měnách. Pokud jde o změnu
klimatu, výsledky na konci roku 2015 překročily cíl 25 % z celkových finančních operací EIB a objem financování dosáhl 40 %. Zpráva dále shrnuje změny, které by měly být
provedeny v rozhodnutí č. 466/2014/EU (je předmětem samostatného návrhu).
12199/16

COM(2016) 584 final

st12199.en16.pdf (497 KB, 16. 9. 2016)
Přílohy:
st12199-ad01.en16.pdf (268 KB, 16. 9. 2016)
st12199-ad02.en16.pdf (287 KB, 16. 9. 2016)
st12199-ad03.en16.pdf (301 KB, 16. 9. 2016)
st12199-ad04.en16.pdf (1 MB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 2015 EIB External Activity With EU Budgetary Guarantee - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě o vnější činnosti EIB s rozpočtou zárukou EU v roce 2015
Komise podává každoroční zprávu o vnějších činnostech Evropské investiční banky krytých rozpočtovou zárukou EU. Jedná se o činnosti v regionech, na něž se vztahuje vnější
úvěrový mandát EIB, konkrétně země připravující se na přistoupení k Unii, středomořské země, východní sousedící země a Rusko, Asii a Latinskou Ameriku a jižní Afriku. V roce
2015 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 6,7 miliardy EUR. Nejvíce prostředků čerpaly východní sousedící země a region Asie a Latinská Amerika. 4,0 miliardy EUR
byly čerpány na rozvoj sociální a hospodářské infrastruktury, 2,7 miliardy EUR na rozvoj místního soukromého sektoru, 2,2 miliardy EUR na projekty v oblasti regionální integrace
(např. dopravní a energetická infrastruktura) a 2,1 miliardy EUR na činnosti související se změnou klimatu. Podíl činností krytých zárukou EU se oproti roku 2014 zvýšil o 16%.
12200/16

COM(2016) 585 final

st12200.en16.pdf (1 MB, 16. 9. 2016)

16. 9. 2016 16. 9. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2006/21/ES o nakládání s
odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES
Odpady z těžebního průmyslu mají významný podíl na celkovém množství odpadu produkovaného v EU (v roce 2012 to bylo asi 30 %). Cílem směrnice 2006/21/ES o nakládání s
těmito odpady je zamezit negativním dopadům, které mohou mít na životní prostředí a lidské zdraví. Transpoziční lhůta směrnice uplynula 1. května 2008. Zpráva podává přehled o
provádění směrnice od tohoto data do 30. dubna 2014. Aktuálně probíhají čtyři řízení týkající se nesouladu vnitrostátních předpisů se směrnicí. Celkově lze říci, že obecná opatření
k provedení směrnice byla přijata ve většině členských států. Jedná se zejména o plány pro nakládání s odpadem, předcházení velkým haváriím a praktická opatření pro zajištění
předávání informací. Rozdíly však přetrvávají, pokud jde o identifikaci zařízení představujících největší riziko pro životní prostředí nebo zdraví v případě havárie (tzv. zařízení
kategorie A), na něž jsou kladeny přísnější požadavky. Problematické je rovněž vydávání povolení pro tato zařízení a příprava externích pohotovostních plánů. Provádění
ustanovení o inspekcích není jednotné. Byly zjištěny podstatné rozdíly v počtech zařízení spadajících do působnosti směrnice nahlášených členskými státy a zjištěných z jiných
zdrojů. V průběhu sledovaného období došlo ve dvou členských státech celkem k pěti haváriím, avšak žádná z nich nebyla formálně oznámena Komisi, jak to vyžaduje směrnice. V
zájmu zlepšení provádění směrnice Komise: vydá všeobecné pokyny k provádění ustanovení směrnice; vypracuje pokyny týkající se inspekcí; připraví pokyny a podpoří osvědčené
postupy, pokud jde o plány pro nakládání s těžebním odpadem.
12001/16

COM(2016) 553 final

st12001.cs16.pdf (642 KB, 13. 9. 2016)

13. 9. 2016 13. 9. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora spravedlivé, efektivní a
konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu
Předkládané sdělení navazuje na sdělení o modernějším a evropštějším rámci v oblasti autorského práva z prosince 2015. Představuje opatření navržená nebo realizovaná Komisí
ve třech oblastech:
1. zajištění širšího přístupu k obsahu v celé EU - návrh nařízení o přeshraničním on-line šíření televizních a rozhlasových pořadů, návrh směrnice o autorském právu na jednotném
digitálním trhu, rozvoj licenčních center, podpora titulkování a dabingu, příprava akčního plánu pro odvětví animovaného filmu;
2. přizpůsobení výjimek digitálnímu a přeshraničnímu prostředí - nové povinné výjimky v oblasti vzdělávání, výzkumu a zachování kulturního dědictví v návrhu směrnice o
autorském právu na jednotném digitálním trhu, návrh směrnice a návrh nařízení k provedení Marakešské smlouvy o zajištění přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům
osobám s poruchami čtení a zrakově postiženým, potvrzení platnosti tzv. výjimky o panoramatu, vyřešení situace výjimky týkající se prohlížení děl na obrazovce v prostorách
knihoven a ostatních institucí pro výzkumné a soukromé studijní účely;
3. vytvoření dobře fungujícího trhu pro autorské právo - nové vymezení práv vydavatelství, posílení postavení nositelů práv a zvýšení transparentnosti využívání děl prostřednictvím
návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
V budoucnu se Komise zaměří zejména na problematiku vynucování práva. Aktuálně probíhá vyhodnocení veřejné konzultace ohledně fungování a modernizace právního rámce pro
prosazování práv duševního vlastnictví. Komise rovněž zkoumá možnosti zapojení všech dotčených zúčastněných stran do ochrany duševního vlastnictví.
Sdělení souvisí s dokumenty 12254/16, 12258/16, 12264/16 a 12270/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 5G for Europe: An Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - 5G pro
Evropu: akční plán
5G je označení pro novou generaci síťových technologií, které by měly přinést plný rozvoj bezdrátových širokopásmových služeb poskytovaných gigabitovou rychlostí, nových typů
aplikací propojujících zařízení a objekty (Internet věcí) a inovativních (digitálních) obchodních modelů napříč sektory. V roce 2013 zahájila Komise partnerství veřejného a
soukromého sektoru pro rozvoj technologie 5G s cílem zajistit její dostupnost v EU do roku 2020. Dosažení tohoto cíle však vyžaduje další podporu. Vybraná opatření v tomto
směru jsou součástí návrhu evropského kodexu pro elektronické komunikace (přidělování radiového spektra, investiční pobídky, příznivé rámcové podmínky) a nedávno přijatého
nařízení (EU) 2015/2120 o otevřeném internetu. Předkládané sdělení doplňuje tento nový předpisový rámec dalšími akcemi, které zahrnují:
• dobrovolné vytvoření společného harmonogramu EU pro zavedení prvních 5G sítí do konce roku 2018 a plně komerčních 5G služeb do konce roku 2020;
• vytvoření prozatímního seznamu pásem spektra vhodných pro počáteční zavádění 5G služeb do konce roku 2016;
• vytvoření plného seznamu pásem spektra, která budou harmonizována pro počáteční zavádění 5G služeb, do konce roku 2017 a přijetí doporučeného přístupu k povolování
specifických pásem spektra pro 5G nad 6GHz;
• stanovení cílů pro sledování pokroku při rozvoji 5G pro zajištění úplného pokrytí do roku 2025;
• zajištění standardizovaného přístupu, mj. zajištěním dostupnosti prvních globálních 5G standardů nejpozději do konce roku 2019;
• přijetí plánů a cestovních map pro experimentální a testovací fázi zavádění 5G ze strany průmyslu;
• zvážení využití budoucí 5G infrastruktury pro komunikační služby v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva ze strany členských států;
• spolupráci Komise, průmyslu a Evropské investiční banky na podobě potenciálního nástroje pro rizikové financování.
Sdělení souvisí s dokumenty 12364/16, 12259/16, 12257/16 a 12252/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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