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Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of
services and distance sales of goods - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti
daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku zaměřeného na modernizaci DPH pro přeshraniční elektronický obchod mezi podniky a spotřebiteli (B2C e-commerce). Komise
uvádí tři důvody pro předložení tohoto návrhu: komplexnost povinností v oblasti DPH, která činí přeshraniční elektronický obchod pro mnoho podniků příliš složitý a nákladný;
nastavení stávajícího systému, který zvýhodňuje podniky ze třetích zemí, protože mohou legitimně realizovat dodávky do EU bez DPH; a ztráty členských států v oblasti příjmů z
DPH z důvodu komplexnosti stávajícího systému a výjimky pro dodávání malých zásilek, odhadované až na 5 miliard EUR ročně. Hlavními prvky návrhu jsou:
• rozšíření stávajícího režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop, MOSS) na prodej zboží a služeb jiných než elektronických služeb na dálku v rámci Společenství a
na prodej zboží na dálku ze třetích zemí;
• zavedení zjednodušených postupů pro komplexní daňové přiznání a platbu DPH z dovozu pro dovozce zboží určeného pro koncového spotřebitele v případech, kdy nebyla DPH
zaplacena prostřednictvím režimu MOSS;
• odstranění stávajících limitů pro prodej na dálku v rámci Společenství, které způsobují narušení vnitřního trhu;
• odstranění stávající výjimky z DPH pro dovoz malých zásilek od dodavatelů ze třetích zemí, která znevýhodňuje prodejce v EU;
• zavedení společných zjednodušujících opatření ve Společenství, včetně limitu DPH pro prodej zboží a elektronických služeb na dálku v rámci Společenství na podporu malých
začínajících podniků v oblasti elektronického obchodu a zjednodušených pravidel pro identifikaci zákazníků;
• umožnění prodejcům EU uplatňovat pravidla domovského státu ve vybraných oblastech(fakturace, uchovávání záznamů); a
• větší koordinace mezi členskými státy při finanční kontrole přeshraničních podniků, které používají systém DPH, pro zajištění vysoké míry souladu.
Návrh souvisí s dokumenty 14821/16, 14822/16 a 14823/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14820/16

COM(2016) 757 final

2016/0370 (CNS)

st14820.en16.pdf (488 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st14820-ad01.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
st14820-ad02.en16.pdf (313 KB, 2. 12. 2016)

1. 12. 2016 2. 12. 2016

Proposal for a Council Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 laying down implementing measures for Directive
2006/112/EC on the common system of value added tax - Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví
prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku zaměřeného na modernizaci DPH pro přeshraniční elektronický obchod mezi podniky a spotřebiteli (B2C e-commerce).
Reaguje na výsledky kontroly kvality právních předpisů, která se týkala stávajícího zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop, MOSS). Ten se uplatňuje
při poskytování telekomunikačních služeb, služeb televizního a rozhlasového vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Při kontrole bylo zjištěno, že pravidlo tohoto režimu
(zavedené v roce 2015), které vyžaduje použití dvou důkazů pro určení místa příjemce představuje zátěž především pro malé a střední podniky a mikropodniky. Komise proto
navrhuje, aby v případech, kdy celková roční hodnota poskytnutých služeb nepřekračuje 100 000 EUR bez DPH, byl pro určení místa příjemce dostačující pouze jeden důkaz.
Změna by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2018.
Návrh souvisí s dokumenty 14820/16, 14822/16 a 14823/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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14821/16

COM(2016) 756 final

2016/0372 (NLE)

1. 12. 2016 2. 12. 2016

st14821.en16.pdf (287 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st14821-ad01.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
st14821-ad02.en16.pdf (314 KB, 2. 12. 2016)

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku zaměřeného na modernizaci DPH pro přeshraniční elektronický obchod mezi podniky a spotřebiteli (B2C e-commerce). Jeho
účelem je změnit ustanovení týkající se režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop, MOSS) obsažená v nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti
podvodům v oblasti DPH v návaznosti na navržené změny směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, především rozšíření působnosti MOSS na další služby kromě
telekomunikačních, služeb televizního a rozhlasového vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Dotčená ustanovení stanoví pravidla a postupy pro elektronickou výměnu
informací týkajících se DPH (identifikační číslo, vracení daně a placení daně v rámci MOSS) mezi osobami povinnými k dani a jejich příslušnou daňovou správou.
Návrh souvisí s dokumenty 14820/16, 14821/16 a 14823/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14822/16

COM(2016) 755 final

2016/0371 (CNS)

st14822.en16.pdf (102 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st14822-ad01.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
st14822-ad02.en16.pdf (314 KB, 2. 12. 2016)

1. 12. 2016 2. 12. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných
potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin
Cílem předkládaného návrhu je uvést nařízení (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin do souladu se Smlouvou o
fungování Evropské unie. Týká se především rozdělení ustanovení přijatých Komisí v rámci uvedeného nařízení do aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Kromě toho
zavádí několik menších technických změn pro odstranění nedostatků zjištěných při provádění nařízení a pro sjednocení s novými právními nástroji EU a rovněž některé zněmy ve
struktuře a formulacích v zájmu zjednodušení předpisů a zlepšení jejich čitelnosti. Navrhované změny se netýkají podstaty práva, a stávající právní rámec EU v oblasti lihovin tudíž
zůstává zachován.
15121/16

COM(2016) 750 final

2016/0392 (COD)

st15121.cs16.pdf (567 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15121-ad01.cs16.pdf (495 KB, 2. 12. 2016)

1. 12. 2016 2. 12. 2016
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending
Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, and (EU) 2015/2365 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro obnovu a řešení problémů
ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
Ústřední protistrany napomáhají řízení rizik vlastních finančním trhům, a přispívají tak ke stabilitě a odolnosti těchto trhů. Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních
protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) upravuje některé aspekty činnosti těchto subjektů a rovněž stanovuje komplexní obezřetnostní požadavky na ústřední
protistrany a požadavky týkající se jejich operací a dohledu. Chybí však harmonizovaná pravidla EU pro případ, kdy ústřední protistrany čelí vážným potížím, které mohou skončit
platební neschopností, a významně tak ohrozit stabilitu celého finančního systému. V minulosti musely často vlády řešit takovou situaci použitím veřejných prostředků na záchranu
ohrožených institucí. Vzhledem k funkci a centrální úloze ústředních protistran na finančních trzích je účelem předkládaného návrhu vytvořit rámec EU pro obnovu a řešení
problémů těchto institucí. Toto opatření sleduje dva cíle: 1) úsilí o řádnou obnovu ústředních protistran v případě různých vážných finančích potíží prostřednictvím
provádění robustních a komplexních plánů obnovy; a 2) v případě splnění podmínek pro řešení problémů, kdy se plány obnovy ukáží jako nedostatečné, přijetí rychlé akce
odpovědnými orgány k zajištění finanční stability, kontinuity kritických funkcí dotčených ústředních protistran a ochrany daňových poplatníků v maximální možné míře. Jednotlivá
ustanovení návrhu upravují ustavení odpovědných orgánů pro řešení problémů ústředních protistran, přípravu plánů obnovy a plánů řešení problémů, včasný zásah, podmínky pro
zahájení řešení problémů, nástroje pro řešení problémů a související pravomoci, postavení třetích zemí a změny v dotčených platných předpisech EU.
14835/16

COM(2016) 856 final

2016/0365 (COD)

st14835.en16.pdf (1022 KB, 30. 11. 2016)
29. 11. 2016 30. 11. 2016
Přílohy:
st14835-ad01.en16.pdf (278 KB, 30. 11. 2016)
st14835-ad02.en16.pdf (1 MB, 30. 11. 2016)
st14835-ad03.en16.pdf (331 KB, 30. 11. 2016)

Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně
druhé jménem Evropské unie
Dne 8. prosince 2010 udělila Rada Komisi a Vysoké představitelce Unie oprávnění k vyjednání rámcové dohody s Kanadou. Jednání byla zahájena v září 2011 a dohoda o
strategickém partnerství byla parafována v září 2014. Dohoda je zaměřena na prohlubování politického dialogu a spolupráce mezi EU a Kanadou. 28. října 2016 bylo přijato
rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování dohody a dohoda byla podepsána společně s Komplexní dohodou o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) dne 30. října
2016. V návaznosti na podpis obou dohod je cílem předkládaného návrhu schválit uzavření Dohody o strategickém partnerství jménem EU.
14763/16

JOIN(2016) 56 final

2016/0373 (NLE)

st14763.cs16.pdf (349 KB, 29. 11. 2016)
Přílohy:
st14763-ad01.cs16.pdf (477 KB, 29. 11. 2016)

23. 11. 2016 29. 11. 2016

Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé
Dne 10. října 2011 zmocnila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o Rámcové dohodě mezi EU a Austrálií. Jednání byla
zahájena v prosinci 2011 a úspěšně ukončena parafováním dohody 5. března 2015. Rámcová dohoda se týká tří pilířů: politické spolupráce v zahraniční politice a bezpečnostních
otázkách společného zájmu; spolupráce v hospodářských a obchodních záležitostech; a odvětvové spolupráce. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření této dohody
jménem Unie.
14996/16

JOIN(2016) 51 final

2016/0367 (NLE)

st14996.cs16.pdf (346 KB, 29. 11. 2016)

29. 11. 2016 29. 11. 2016

4

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým
Zélandem na straně druhé
Dne 25. června 2012 zmocnila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o Dohodě o partnerství, vztazích a spolupráci mezi
EU a Novým Zélandem. Jednání byla zahájena v červenci 2012 a úspěšně ukončena parafováním dohody 30. července 2014. Dohoda byla podepsána 5. října 2016 a do doby jejího
vstupu v platnost jsou některé její části prováděny prozatímně. Dohoda upravuje politickou spolupráci v zahraniční politice a bezpečnostních otázkách společného zájmu,
spolupráci v hospodářských a obchodních záležitostech a odvětvovou spolupráci. Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření dohody jménem Unie.
14997/16

JOIN(2016) 54 final

2016/0366 (NLE)

st14997.cs16.pdf (344 KB, 30. 11. 2016)

29. 11. 2016 30. 11. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive
98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive
2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady o řízení energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009,
nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady
(EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013
Předkládaný návrh představuje jeden z nástrojů k vytvoření odolné energetické unie, které vyžaduje kombinaci koordinovaných akcí na úrovni EU i členských států. Zavádí právní
rámec pro řízení energetické unie, který je postaven na dvou pilířích:
• zefektivnění a integraci stávajících povinností týkajících se plánování, podávání zpráv a sledování v oblasti energetiky a klimatu, které jsou obsaženy v různých právních
předpisech, v souladu s principy zlepšování právní úpravy;
• definování robustního politického procesu mezi členskými státy a Komisí s úzkým zapojením dalších institucí EU v zájmu dosažení cílů energetické unie, zejména cílů pro rok
2030.
Konkrétní ustanovení návrhu zahrnují: vytvoření národních integrovaných plánů pro oblast energetiky a klimatu na období 2021-2030 do 1. ledna 2019 (včetně konzultačního
procesu mezi Komisí a členskými státy před přijetím konečné podoby plánu); přípravu dlouhodobých strategií na snižování emisí s padesátiletou perspektivou a jejich oznámení
Komisi; podávání pravidelných dvouletých zpráv o provádění přijatých plánů napříč pěti dimenzemi energetické unie (včetně specifikace obsahu zpráv) a ročních zpráv o plnění
mezinárodních závazků v oblasti energetiky a klimatu; sledování a hodnocení pokroku členských států Komisí (včetně hodnocení národních plánů); požadavky na národní a unijní
inventární systémy emisí skleníkových plynů, politik, opatření a prognóz; mechanismy a principy spolupráce a podpory mezi členskými státy a Unií; přenesení určitých pravomocí
na Komisi; a vytvoření Výboru pro energetickou unii, přezkum nařízení v roce 2026 a změny či zrušení stávajících předpisů.
15090/16

COM(2016) 759 final

2016/0375 (COD)

st15090.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15090-ad01.en16.pdf (604 KB, 2. 12. 2016)
st15090-ad02.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
st15090-ad03.en16.pdf (331 KB, 2. 12. 2016)
st15090-ad04.en16.pdf (56 KB, 2. 12. 2016)
st15090-ad05.en16.pdf (6 MB, 2. 12. 2016)

2. 12. 2016 2. 12. 2016
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) - Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů v EU v současné době upravuje především směrnice 2009/28/ES. V říjnu 2014 Evropská rada schválila nový rámec EU pro oblast
klimatu a energetiky do roku 2030, který stanovil závazný cíl dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie v EU ve výši alespoň 27 %. Prognózy
ukazují, že při zachování stávajících politik EU a členských států bude tento podíl v roce 2030 činit pouze 24,3 %. V zájmu dosažení cíle stanoveného Evropskou radou předkládá
Komise návrh na přepracování směrnice o energii z obnovitelných zdrojů. Hlavní navrhované změny zahrnují: stanovení cíle EU pro rok 2030, určení národních cílů pro rok 2020
jako základní úrovně (cíle od roku 2021 nelze snižovat pod tuto úroveň), zrušení cíle 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v dopravě v roce
2020; obecné principy pro navrhování nákladově efektivních režimů podpory; postupné a částečné otevírání režimů podpory v odvětví elektřiny přeshraniční účasti; zajištění, že
případné revize výše a podmínek podpory projektů v oblasti obnovitelné energie ze strany členských států nebudou mít negativní dopad na podporované projekty; zavedení
snižujícího se maximálního podilu bioplaiv a biokapalin vyráběných z potravinářských a krmných plodin od roku 2021; novou metodologii výpočtu minimální úrovně energie z
obnovitelných zrdojů v nových a rekonstruovaných budovách; zjednodušení a zkrácení postupu udělování povolení pro projekty v oblasti obnovitelné energie; zavedení
jednoduchého oznamování projektů malého rozsahu provozovatelům distribučních soustav; úpravy systému záruk původu; umožnění samozásobování bez zbytečných omezení a
odměňování spotřebitelů za elektřinu, kterou dodají do sítě; podporu využívání obnovitelné energie v topení a chlazení; poskytování informací o energetické náročnosti systémů
dálkového vytápění spotřebitelům a možnost volby takového způsobu vytápění, který je z hlediska energetické náročnosti nejlepší; závazek na úrovni EU pro dodavatele paliv
poskytovat určitý podíl (6,8 % v roce 2030) nízkoemisních a obnovitelných paliv; posílení stávajících kritérií EU pro bioenergii; vyjasnění systému hmotností bilance a jeho
přizpůsobení ve vztahu k bioplynu a biometanu.
15120/16

COM(2016) 767 final

2016/0382 (COD)

st15120.en16.pdf (727 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15120-ad01.en16.pdf (980 KB, 2. 12. 2016)
st15120-ad02.en16.pdf (3 MB, 2. 12. 2016)
st15120-ad03.en16.pdf (80 KB, 2. 12. 2016)
st15120-ad04.en16.pdf (3 MB, 2. 12. 2016)
st15120-ad05.en16.pdf (929 KB, 2. 12. 2016)
st15120-ad06.en16.pdf (2 MB, 2. 12. 2016)
st15120-ad07.en16.pdf (5 MB, 2. 12. 2016)
st15120-ad08.en16.pdf (314 KB, 2. 12. 2016)
st15120-ad09.en16.pdf (326 KB, 2. 12. 2016)

2. 12. 2016 2. 12. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)
Předkládaný návrh je součástí širšího balíčku iniciativ Komise "Čistá energie pro všechny Evropany", který zahrnuje návrhy pro realizaci energetické unie. Komise tímto balíčkem
reaguje na zásadní změny evropského trhu s elektřinou v posledních letech, které vyžadují přizpůsobení pravidel fungování trhu a rozvodných sítí. Aktuální návrh se týká
přepracování nařízení (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou. Jeho hlavní body zahrnují:
• rozsah a předmět nařízení a definice použitých termínů;
• nové klíčové principy, které musí respektovat národní energetická legislativa za účelem umožnění fungování vnitřního trhu s elektřinou, a hlavní právní principy pro pravidla pro
obchodování s elektřinou;
• postup pro koordinované určování regulačních oblastí, včetně vyjasnění podmínek pro národní omezení přeshraničních toků elektřiny;
• nové obecné principy pro koordinované řešení obav členských států ohledně přiměřenosti zdrojů, včetně vytvoření evropského hodnocení přiměřenosti zdroje;
• úkoly a povinnosti Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO) pro elektřinu a úkoly agentury ACER v oblasti sledování;
• vytvoření evropského orgánů pro provozovatele distribučních soustav;
• pravidla a pravomoci Komise týkající se přijímání aktů v přenesené pravomoci.

6

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

15135/16

COM(2016) 861 final

2016/0379 (COD)

2. 12. 2016 2. 12. 2016

st15135.en16.pdf (530 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15135-ad01.en16.pdf (329 KB, 2. 12. 2016)
st15135-ad02.en16.pdf (80 KB, 2. 12. 2016)
st15135-ad03.en16.pdf (5 MB, 2. 12. 2016)
st15135-ad04.en16.pdf (3 MB, 2. 12. 2016)
st15135-ad05.en16.pdf (6 MB, 5. 12. 2016)
st15135-ad06.en16.pdf (5 MB, 5. 12. 2016)
st15135-ad07.en16.pdf (17 MB, 5. 12. 2016)
st15135-ad08.en16.pdf (356 KB, 2. 12. 2016)
st15135-ad09.en16.pdf (4 MB, 2. 12. 2016)
st15135-ad10.en16.pdf (14 MB, 2. 12. 2016)
st15135-ad11.en16.pdf (323 KB, 2. 12. 2016)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast)
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
Předkládaný návrh je součástí širšího balíčku iniciativ Komise "Čistá energie pro všechny Evropany", který zahrnuje návrhy pro realizaci energetické unie. Komise tímto balíčkem
reaguje na zásadní změny evropského trhu s elektřinou v posledních letech, které vyžadují přizpůsobení pravidel fungování trhu a rozvodných sítí. Aktuální návrh se týká
přepracování nařízení (ES) č. 713/2009 o zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a spočívá v přizpůsobení pravidel týkajících se
ACER společnému přístupu k decentralizovaným agenturám EU. Jeho hlavní body zahrnují:
• popis role, cílů a úkolů ACER - nové povinnosti v oblasti dohledu nad velkoobchodním trhem a přeshraniční infrastruktury, více odpovědnosti ve vztahu ke kodexům sítě,
zavedení regionálního rozhodovacího procesu pro případy týkající se omezeného počtu národních regulačních orgánů, nové úkoly v oblasti kordinace;
• organizační pravidla týkající se správní rady, rady regulačních orgánů, ředitele, odvolacího senátu a nově pracovních skupin agentury - hlavní rysy stávající řídící struktury jsou
zachovány, ačkoli se liší od společného přístupu, neboť hlavní úlohou ACER je koordinace regulačních rozhodnutí nezávislých národních regulačních orgánů, a nikoli výkon
pravomocí přenesených na Komisi;
• přizpůsobení finančních a několika jednotlivých ustanovení společnému přístupu.
15149/16

COM(2016) 863 final

2016/0378 (COD)

st15149.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15149-ad01.en16.pdf (251 KB, 2. 12. 2016)

2. 12. 2016 2. 12. 2016
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) - Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
Předkládaný návrh je součástí širšího balíčku iniciativ Komise "Čistá energie pro všechny Evropany", který zahrnuje návrhy pro realizaci energetické unie. Komise tímto balíčkem
reaguje na zásadní změny evropského trhu s elektřinou v posledních letech, které vyžadují přizpůsobení pravidel fungování trhu a rozvodných sítí. Aktuální návrh se týká
přepracování směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Jeho hlavní body zahrnují:
• vyjasnění rozsahu a předmětu směrnice s důrazem na spotřebitele a vnitřní trh a jeho principy a aktualizaci definic použitých termínů;
• obecný princip ukládající členským státům zajistit, že trh EU s elektřinou je konkurenceschopný, zaměřený na spotřebitele, flexibilní a nediskriminační;
• posílení stávajících práv spotřebitelů a zavedení práv nových za účelem posílení postavení spotřebitelů a zvýšení jejich ochrany;
• vyjasnění některých úkolů provozovatelů distribučních soustav;
• obecná pravidla použitelná na provozovatele přenosových soustav;
• stávající pravidla týkající se oddělení s vyjasněním možností provozovatelů přenosových soustav ohledně vlastnictví úložišť a poskytování vedlejších služeb;
• pravidla týkající se ustavení, rozsahu pravomocí a povinností a pravidel fungování nezávislých národních regulačních orgánů s důrazem na povinnost spolupráce se sousedícími
regulačními orgány a agenturou ACER při řešení přeshraničních záležitostí;
• změnu některých obecných ustanovení (odchylky od směrnice, výkon přenesených pravomocí Komisí, fungování výboru);
• nové přílohy, které stanoví mimo jiné požadavky na nástroje pro porovnávání, fakturaci a informace o fakturaci.
15150/16

COM(2016) 864 final

2016/0380 (COD)

st15150.en16.pdf (1 MB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15150-ad01.en16.pdf (336 KB, 2. 12. 2016)

2. 12. 2016 2. 12. 2016

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC - Návrh
nařízení Evropského parlamentu a Rady o připravenosti na rizika v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Cílem předkládaného návrhu je zajistit, že všechny členské státy zavedou odpovídající nástroje pro předcházení krizovým situacím v odvětví elektřiny, připravenost na ně a jejich
řízení. Současný právní rámec EU (tvořený směrnicemi 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury a 2009/72/ES o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou) stanoví pouze obecné cíle v oblasti zabezpečení dodávek, přičemž přístup členských států k řešení krizových situací a používané nástroje se
velmi liší. Za účelem vytvoření jednotného přístupu zahrnuje návrh ustanoveí ve čtyřech oblastech:
• společná pravidla pro předcházení krizím a nástroje pro zajištění přeshraniční koordinace;
• postup pro řízení krizových situací v odvětví elektřiny;
• ukazatele a hodnocení rizika týkající se zabezpečení dodávek;
• vyhodnocování krizí a jejich dopadů a systematické sledování zabezpečení dodávek v EU.
15151/16

COM(2016) 862 final

2016/0377 (COD)

st15151.en16.pdf (184 KB, 2. 12. 2016)
Přílohy:
st15151-ad01.en16.pdf (247 KB, 2. 12. 2016)

2. 12. 2016 2. 12. 2016
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures to provide
additional assistance to Member States affected by natural disasters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013,
pokud jde o zvláštní opatření týkající se poskytování dodatečné pomoci členským státům postiženým přírodní katastrofou
Cílem předkládaného návrhu je zavést možnost zvláštní podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro členské státy postižené přírodní katastrofou. Tato podpora by byla
omezena na operace spojené s obnovou po přírodních katastrofách, a představovala by tak doplněk k podpoře poskytované v rámci Fondu solidarity Evropské unie. S ohledem na
potenciální rozsah způsobených škod Komise navrhuje zavést možnost plného financování dotčených operací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bez nutnosti finanční
spoluúčasti postiženého státu. Současně je upraveno počáteční datum způsobilosti výdajů tak, aby bylo prostředky možné vyplácet od data katastrofy.
15058/16

COM(2016) 778 final

2016/0384 (COD)

st15058.en16.pdf (560 KB, 30. 11. 2016)

Dokumenty informační povahy

30. 11. 2016 30. 11. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
Předkládané sdělení hodnotí pokrok v provádění střednědobé strategie pro politiku rozšíření EU, která byla předložena Komisí v listopadu 2015 a schválena Radou v prosinci 2015.
Zaměřuje se jednak na vybrané tematické oblasti a jednak na pokrok jednotlivých zemí a formuluje doporučení ohledně dalšího postupu. Tematické oblasti zahrnují: právní stát
(soudní systém, korupce a organizovaný zločin, terorismus a radikalizace); základní práva; migraci; fungování demokratických institucí a reformu veřejné správy; hospodářství; a
regionální spolupráci. Závěry jsou shrnuty do čtyř bodů: 1) politika rozšíření EU si uchovává svůj strategický význam pro mír, bezpečnost, prosperitu a stabilitu v Evropě; 2)
zaměření Komise na "základní principy v první řadě" ("fundamentals first") přispělo k pokroku reformních procesů, i když tempo pokroku se v jednotlivých zemích liší; další
reformy jsou nutné v oblasti právního státu, základních práv, demokratických institucí a veřejné správy, stejně jako v ekonomice; 3) spolupráce s Tureckem a zeměmi západního
Balkánu byla důležitým prvkem při reakci na migrační krizi; 4) dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce jsou základními složkami procesů rozšíření a stabilizace a
přidružení; bilaterální spory nesmí bránit procesu přistoupení. Pokud jde o pokrok jednotlivých zemí, sdělení formuluje následující hlavní zjištění:
• Turecko - opatření přijatá v reakci na nezdařený převrat v červenci 2016 vedla ke zhoršení situace v oblasti základních práv, zejména svobody vyjadřování a fungování soudního
systému (právo na spravedlivý soud a řádný proces). EU zdůrazňuje nutnost přiměřenosti protiteroristických opatření a v této souvislosti je vážně znepokojena uvězněním několika
členů parlamentu z důvodu údajné podpory teroristických aktivit. Komise naléhavě vyzývá Turecko k plnému provedení závazků týkajících se zohlednění nejvyšších standardů v
oblasti právního státu a základních práv. Současně připomíná, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je základním prvkem acquis EU a hlavním mezinárodním závazkem, k němuž
se Turecko zavázalo. Dalšími oblastmi, které vyžadují pokrok, jsou řešení makroekonomických nerovnovah, strukturální reformy, zlepšení podnikatelského prostředí a normalizace
vztahů s Kyprem.
• Černá Hora - parlamentní volby v říjnu 2016 proběhly podle nového právního rámce, který zajistil větší účast a transparentnost. Právní rámec v oblasti právního státu je z velké
části hotov, nyní je třeba, aby začal přinášet výsledky. Pokrok vyžaduje zejména boj proti korupci a organizovanému zločinu. S ohledem na zvýšení veřejného dluhu a zhoršení
fiskální pozice je prioritou přijetí opatření pro omezení výdajů a zlepšení výběru příjmů. V prosinci 2015 byla Černá Hora přizvána, aby vstoupila do NATO.
• Srbsko - byly otevřeny první čtyři kapitoly vyjednávání o přistoupení včetně právního státu a normalizace vztahů s Kosovem. Je třeba pokračovat v hospodářských reformách se
zvláštním důrazem na restrukturalizaci státem vlastněných podniků a veřejných služeb. Vůdčí role Srbska v regionu je zásadní pro posilování regionálních vazeb a zachování
stability.
• Bývala jugoslávská republika Makedonie - v uplynulém roce pokračovala politcká krize; pro její ukončení je nezbytné plně provést dohodu z Pržina, zejména zajištěním
věrohodného průběhu prosincových parlamentních voleb. Dále je třeba podpořit práci zvláštního státního zastupitelství pro vyšetřování trestních činů odhalených zveřejněním
odposlechů státních představitelů a dosáhnout pokroku v naplňování "naléhavých reformních priorit".
• Albánie - bylo dosaženo pokroku při plnění všech pěti klíčových priorit pro otevření přístupových jednání. Ústavní změny přijaté v červenci 2016 zahájily komplexní reformu
soudního systému, pokračovala reforma veřejné správy a práce na zlepšení vyšetřování, trestního stíhání a usvědčování v boji proti korupci a organizovanému zločinu. S ohledem
na dosažený pokrok Komise doporučuje otevřít přístupová jednání.
• Bosna a Hercegovina - bylo dosaženo pokroku v provádění reformní agendy, na jehož základě Rada pověřila Komisi přípravou stanoviska k žádosti o členství. Reformy by měly
pokračovat v zájmu vyřešení přetrvávajících strukturálních problémů. Prioritními oblastmi jsou dále zlepšování právního státu a veřejné správy v souladu s evropskými standardy
a posilování spolupráce mezi všemi správními úrovněmi. Rovněž je třeba provést přijatý koordinační mechanismus pro záležitosti EU a podepsat protokol o přizpůsobení dohody o
stabilizaci a přidružení.
• Kosovo - Komise vítá vstup dohody o stabilizaci a přidružení v platnost (1. dubna 2016). Kosovo významně pokročilo při plnění závazků cestovní mapy pro vízovou liberalizaci, což
umožnilo Komisi předložit v květnu 2016 formální návrh na zrušení vízové povinnosti. Zásadní pro pokračování reformního procesu je překonání rozporů mezi vládou a opozicí.
Kosovo splnilo zbývající mezinárodní závazky ve vztahu k ustavení institucí příslušných k šetření mezinárodních zločinů spáchaných v průběhu kosovského konfliktu. Je však třeba
učinit nezbytné kroky k normalizaci vztahů se Srbskem.
Přílohou sdělení jsou podrobné zprávy k jednotlivým zemím.
14302/16

COM(2016) 715 final

st14302.cs16.pdf (1 MB, 28. 11. 2016)

10. 11. 2016 28. 11. 2016
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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
Investment Plan for Europe: evaluations give evidence to support its reinforcement - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investiční plán pro Evropu: hodnocení podává důkazy na podporu jeho posílení
V předkládaném sdělení představuje Komise výsledky tří hodnocení, která byla provedena na základě nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI): hodnocení
Komise týkajícího se používání záruky EU a fungování záručního fondu EFSI (včetně doprovodného stanoviska Účetního dvora); hodnocení Evropské investiční banky týkajícího se
fungování EFSI; a nezávislého externího hodnocení uplatňování nařízení EFSI. Sdělení rovněž popisuje, jak byla klíčová zjištění z těchto hodnocení zohledněna v návrhu na
rozšíření EFSI (EFSI 2.0). Komise konstatuje, že EFSI plní své cíle, a vyzývá Evropský parlament a Radu, aby se návrhem na jeho rozšíření zabývaly prioritně. Zkušenosti s
dosavadním prováděním EFSI hodlá využít rovněž v nadcházejících jednáních o novém víceletém finančním rámci.
15073/16

COM(2016) 764 final

st15073.en16.pdf (520 KB, 30. 11. 2016)

30. 11. 2016 30. 11. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions - European Defence Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán evropské obrany
Posilování bezpečnostní a obranné dimenze je jednou z aktuálních priorit Unie. Globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU identifikovala řadu oblastí týkajících se
rozvoje obranných schopností, v nichž je třeba investovat a rozvinout společný přístup. Dalšími důležitými aspekty této problematiky jsou evropský obranný průmysl a jednotný trh
s obranným vybavením. Předkládaný akční plán se zaměřuje na rozvoj obranných schopností a podporu evropského obranného průmyslu. Je postaven na třech pilířích:
• vytvoření Evropského fondu pro obranu;
• podpora investic do dodavatelských řetězců obranného vybavení - přístup k financím pro malé a střední podniky, posílení podpory ze stávajících fondů EU, rozvoj regionálních
klastrů (seskupení) excelence, podpora obranných dovedností; a
• posílení jednotného trhu pro obranné vybavení - otevřený a konkurenceschopný trh, zvýšení bezpečnosti dodávek, přeshraniční přístup na trh pro malé a střední podniky,
standardizace a posuzování shody.
Při provádění akčního plánu bude hrát významnou úlohu Evropská obranná agentura. Komise bude rovněž podporovat součinnost mezi civilní a vojenskou oblastí v rámci politik
EU (vesmír, kybernetická bezpečnost, bezpečnost námořní a letecké dopravy).
15160/16

COM(2016) 950 final

st15160.en16.pdf (262 KB, 2. 12. 2016)

2. 12. 2016 2. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vývoj situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a provedení ustanovení balíčku předpisů týkajících se mléka
V březnu 2012 zveřejnila Komise balíček předpisů týkajících se mléka, jehož ustanovení jsou v platnosti od 3. října 2012 do 30. června 2020. Tento balíček byl začleněn do nařízení
(EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů. Podle tohoto nařízení má Komise předložit dvě zprávy o vývoji na trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků - první do 30. června
2014 (předložena 13. června 2014) a druhou do 31. prosince 2018. Vzhledem k obtížné situaci na trhu s mlékem předkládá Komise zprávu původně plánovanou na rok 2018 již
nyní. Zpráva vychází z odpovědí členských států na dotazník a z oznámení uvedených v prováděcích pravidlech a rovněž z nezávislé studie o organizacích producentů. Informuje o
vývoji situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, provádění ustanovení balíčku předpisů a účincích balíčku na producenty a produkci mléka ve znevýhodněných regionech. I
přes určité zlepšení situace existuje stále prostor pro další pokrok, zejména pokud jde o: povinné smlouvy o dodávkách, organizace producentů, kolektivní jednání, regulaci
nabídky sýrů s CHOP/CHZO, mezioborové organizace, povinné výkazy o dodávkách mléka a zachování produkce mléka ve znevýhodněných regionech. Jako vhodné se jeví zavedení
opatření pedagogické, finanční a provozní povahy na úrovni EU a členských států. Komise zváží prodloužení uplatňování balíčku předpisů i po roce 2020 při zohlednění potřeby
podporovat hlubší integraci producentů do organizací producentů.
14886/16

COM(2016) 724 final

st14886.cs16.pdf (492 KB, 28. 11. 2016)
Přílohy:
st14886-ad01.cs16.pdf (475 KB, 28. 11. 2016)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením za rok 2015
V souladu se směrnicí 1999/2/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením předkládá Komise
pravidelnou roční zprávu o kontrolách provedených v ozařovnách za rok 2015. Kontroly provedené v uvedeném roce ukazují téměř úplný soulad kontrolovaných produktů s
legislativou EU. V EU a Norsku fungovalo 26 schválených ozařoven, z toho jedna nová v Chorvatsku a jedna v Norsku. Ošetřeno bylo celkem 5 686 tun zboží, což představuje
navýšení o 9,7 % ve srovnání s rokem 2014. Největší podíl na ošetřených komoditách měla žabí stehýnka (54,8 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací
přípravky (16,1 %). Hlavními místy ozařování byla Belgie (68,9 %) a Nizozemí (11,1 %). Pokud jde o kontroly výrobků ve fázi uvádění na trh, bylo analyzováno 5 973 vzorků a 104 z
nich (1,7 %) bylo shledáno jako nevyhovující. Největší podíl na analyzovaných vzorcích měly byliny a koření (45,6 %) a obiloviny, osiva, zelenina, ovoce a výrobky z nich (21 %).
15003/16

COM(2016) 738 final

st15003.cs16.pdf (1 MB, 30. 11. 2016)

29. 11. 2016 30. 11. 2016

Sdělení Komise Radě o dosažení dohody, kterou se Evropské unii uděluje zvláštní status v rámci Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV)
Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) je mezivládní vědecko-technická organizace zřízená v roce 2001, jež působí v odvětví vinné révy, vína, vinných nápojů,
stolních hroznů, rozinek a ostatních výrobků z révy vinné. Má 45 členů včetně 19 členských států EU. Její činnost je zaměřena na informování vlastních členů o opatřeních, která
zohledňují zájmy producentů, spotřebitelů a ostatních subjektů v odvětví vinařství, poskytování pomoci ostatním mezinárodním organizacím a mezinárodní harmonizaci stávajících
postupů a norem (podmínky vinařské produkce, enologické postupy, definice a/nebo popis výrobků, označování a podmínky pro uvedení na trh, metody analýzy a hodnocení
výrobků z vinné révy). Unie nemá v současné době v rámci OIV žádný oficiální status, a Komise tak není plně informována o přípravách nových usnesení. S ohledem na dopady
činností OIV na acquis Unie a pravomoci Unie v oblastech, jimiž se OIV zabývá, je nezbytné, aby role Unie v rámci OIV byla posílena a formalizována. Komise proto navrhne OIV,
aby Unie získala v souladu s článkem 4 jednacího řádu OIV zvláštní status, a to formou výměny dopisů, která bude podepsána Komisí. Současně Komise vyzývá Radu, aby ji v tomto
podpořila.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
15049/16

COM(2016) 735 final

st15049.cs16.pdf (417 KB, 30. 11. 2016)
Přílohy:
st15049-ad01.cs16.pdf (167 KB, 1. 12. 2016)

30. 11. 2016 30. 11. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování
Předkládaná zpráva podává aktualizovaný přehled o situaci v oblasti relokace a přesídlování od poslední zprávy vydané 28. září 2016 a hodnotí akce podniknuté všemi dotčenými
stranami v období 27. září - 8. listopadu 2016 (referenční období) za účelem splnění přijatých závazků. Během referenčního období dorazilo do Řecka 4 561 osob a celkový počet
migrantů na území Řecka je nyní přibližně 61 700. Do Itálie přicestovalo 29 844 osob, což představuje nárůst o 13,5 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2015. Druhou
nejpočetnější skupinou (3 660 osob - 12 %) nově příchozích do Itálie byli Eritrejci, kteří jsou jednou z národností způsobilých pro relokaci. V referenčním období bylo relokováno 1
212 osob, a celkový počet relokací tak dosáhl 6 925. Přesídleno bylo 1 157 osob, především z Turecka, Jordánska a Libanonu, a celkový počet dosud přesídlených osob tak dosáhl
11 852. Z celkového počtu přesídlených bylo 603 osob přesídleno v rámci provádění mechanismu 1:1 stanoveném v prohlášení EU-Turecko (celkem 2 217). Česká republika od
poslední zprávy nepředložila žádný příslib ohledně relokace ani žádného žadatele nerelokovala. Osmá zpráva o relokaci a přesídlování bude předložena v prosinci 2016.
14369/16

COM(2016) 720 final

st14369.cs16.pdf (683 KB, 30. 11. 2016)
Přílohy:
st14369-ad01.cs16.pdf (383 KB, 30. 11. 2016)
st14369-ad02.cs16.pdf (383 KB, 1. 12. 2016)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Předkládaná zpráva navazuje na první zprávu o pokroku z 12. října 2016. Hodnotí vývoj od jejího vydání a informuje o výhledu na prosinec 2016. Navzdory již přijatým opatřením je
nutný další významný pokrok. Za urgentní Komise považuje zejména: dosažení dohody o návrhu směrnice o boji proti terorismu, návrhu revize směrnice o střelných zbraních a
návrhu na změnu Schengenského hraničního kodexu ještě v průběhu tohoto měsíce; uvedení Evropské pohraniční a pobřežní stráže do praxe; přednostní projednání návrhu na
vytvoření systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS); a podporu sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci. Další zpráva bude vydána v prosinci a bude zahrnovat
rovněž informace o pokroku v oblasti kyberkriminality a kybernetické bezpečnosti.
14617/16

COM(2016) 732 final

st14617.cs16.pdf (493 KB, 28. 11. 2016)

18. 11. 2016 28. 11. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Model status agreement as referred to in Article 54(5) of Regulation (EU)
2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard - Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Vzorová dohoda o postavení jednotek podle článku 54 odstavec 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září
2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži
Nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži stanoví, že v případě, kdy je plánováno nasazení jednotek ve třetí zemi při činnostech, při nichž budou mít
příslušníci těchto jednotek výkonné pravomoci, nebo v případech, kdy to jiné činnosti ve třetích zemích vyžadují, uzavře Unie s dotčenou třetí zemí dohodu o postavení jednotek. V
souladu s článkem 54 odst. 5 nařízení předkládá Komise v tomto sdělení vzorovou dohodu o postavení jednotek.
15075/16

COM(2016) 747 final

st15075.en16.pdf (281 KB, 1. 12. 2016)
Přílohy:
st15075-ad01.en16.pdf (340 KB, 1. 12. 2016)

1. 12. 2016 1. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v
oblasti bezpečnosti silničního provozu
V souladu s požadavky směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu předkládá Komise
zprávu o jejím uplatňování členskými státy. Zpráva vychází z externí hodnotící studie. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že směrnice je účinná a má velký potenciál pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, neboť umožňuje ztotožnění zahraničních pachatelů a zvyšuje informovanost o pravidlech silničního provozu a použitelných sankcích v členských
státech. Pozitivní dopad byl prokázán i u systému elektronické výměny informací o registraci vozidla. Ve využívání systému však byly zjištěny rezervy: v listopadu 2016 do něj bylo
připojeno pouze 23 z 28 členských států a v roce 2015 nebylo přibližně 50 % zjištěných dopravních deliktů spáchaných zahraničními pachateli vyšetřováno. Další problematickou
oblastí je vymáhání sankcí za vyšetřené delikty: přibližně 50 % sankcí nelze v současnosti úspěšně vymoci z důvodu nedostatečné vzájemné pomoci a spolupráce mezi členskými
státy nebo proto, že soudní rozhodnutí vydaná členskými státy v případech neuhrazení pokuty za tyto delikty často nespadají do oblasti působnosti rámcového rozhodnutí Rady
2005/214/SVV. V budoucnu by mohlo být užitečné zvážit rozšíření působnosti směrnice na další dopravní delikty (např. nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly,
nebezpečné předjíždění a nebezpečné parkování). K plnému využití potenciálu směrnice by přispělo rovněž dosažení synergie s dalšími nástroji, zejména nástroji týkajícími se
vzájemné pomoci a spolupráce mezi členskými státy při vyšetřování dopravních deliktů a vzájemného uznávání pokut.
15047/16

COM(2016) 744 final

st15047.cs16.pdf (513 KB, 30. 11. 2016)
Přílohy:
st15047-ad01.cs16.pdf (368 KB, 1. 12. 2016)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucí evropští lídři: Iniciativa pro
začínající a rychle se rozvíjející podniky
Předkládané sdělení představuje iniciativu Komise pro začínající (tzv. startupy) a rostoucí (scale-ups) podniky. Tato iniciativa je součástí nové strategie pro jednotný trh, která byla
Komisí představena v říjnu 2015. Zaměřuje se na tři problematické oblasti pro začínající a rostoucí podniky: překážky; nedostatek partnerů a příležitostí; a financování. Řešení
problémů by mělo být založeno na koordinovaném přístupu napříč politikami EU a partnerství. V každé z oblastí navrhuje Komise cílená praktická opatření:
• odstranění překážek - včasné přijetí a provádění návrhu o preventivních rámcích pro restrukturalizaci a druhé šanci pro poctivé podnikatele; rozšíření připravovaných pokynů o
osvědčených postupech v daňových režimech členských států pro rizikový kapitál; rozšíření poradenských služeb sítě Enterprise Europe Network; rozsáhlé, komplexní a detailní
posouzení praxe členských států v oblasti začínajících a rostoucích podniků v rámci skupiny na vysoké úrovni Rady pro konkurenceschopnost v průběhu roku 2017;
• vytváření nových příležitostí - rozšíření iniciativy Startup Europe na další sektory; propojení clusterů a ekosystémů napříč Evropou a zvýšení soudržnosti různých iniciativ EU;
zahájení pilotních opatření k propojení začínajících podniků s podnikatelskými partnery v roce 2017; zavedení opatření na podporu inovací v oblasti zadávání zakázek EU; rozšíření
aktivit Evropského inovačního a technologického institutu v zájmu podpory podnikatelských a řídících dovedností a dovedností v oblasti inovací; rozšíření příležitostí EU v oblasti
inovací pro začínající a rostoucí podniky prostřednictvím změny programu Horizont 2020; vytvoření Evropské rady pro inovace; zhodnocení systému spolupráce inovátorů s
veřejnými orgány a dalšími subjekty při zjišťování a odstraňování regulačních překážek; přijetí opatření na podporu využívání práv duševního vlastnictví malými a středními
podniky; podpora sociální ekonomiky a sociálních začínajících podniků;
• přístup k financím - vytvoření nového panevropského fondu fondů rizikového kapitálu s maximálním příspěvkem EU ve výši 400 milionů EUR, který bude tvořit maximálně 25 %
celkových prostředků fondu; koordinace platformy pro sdílení osvědčených postupů členských států a zhodnocení nedostatků alternativních zdrojů financování.
14261/16

COM(2016) 733 final

st14261.cs16.pdf (599 KB, 30. 11. 2016)

23. 11. 2016 30. 11. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 85 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC
derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) vstoupilo v platnost 16. srpna 2012. V souladu s čl. 85 odst. 1 tohoto
nařízení předkládá Komise souhrnnou zprávu o jeho přezkumu. Zpráva je založena jednak na příspěvcích z veřejných konzultací a jednak na zprávách Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy (ESMA) a konkrétních vstupech od dalších subjektů. Konstatuje, že klíčová ustanovení nařízení nevyžadují zásadní změny. Současně předkládá shrnutí oblastí,
ve kterých je nutné přijmout opatření, jež zajistí plnění cílů nařízení EMIR přiměřenějším, účinnějším a efektivnějším způsobem. Jedná se o dvě oblasti: 1) zjednodušení a zvýšení
účinnosti požadavků (zavedení mechanismu pro pozastavení povinnosti clearingu, usnadnění předvídatelnosti maržových požadavků, zjednodušení oznamování obchodů); a 2)
snížení nepřiměřených nákladů a zatížení (rozsah obchodů, okruh subjektů). Komise v roce 2017 navrhne legislativní přezkum nařízení EMIR v rámci programu REFIT.
14828/16

COM(2016) 857 final

st14828.cs16.pdf (451 KB, 28. 11. 2016)
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výzva ke sdělení skutečností: regulační
rámec EU pro finanční služby
Výzva ke sdělení skutečností o regulačním rámci EU pro finanční služby představuje důležitý příspěvek k programu Komise na zlepšování právní úpravy a Programu pro účelnost a
účinnost právních předpisů (REFIT). Od finanční krize bylo přijato více než 40 nových právních předpisů EU na obnovu finanční stability a důvěry trhu. V rámci výzvy měly
zúčastněné strany možnost sdělit své zkušenosti s prováděním finančních nařízení EU, a napomoci tak reálnému posouzení jejich dopadu. Z analýzy získaných informací vyplývá, že
celkově funguje rámec pro finanční služby v EU dobře, avšak v některých oblastech jsou potřebná další opatření. Výsledky výzvy byly začleněny jednak do stávajících přezkumů a
legislativních podnětů a jednak do nadcházejících legislativních návrhů a opatření. Předkládané sdělení uvádí přehled opatření navazujících na výsledky výzvy. Jsou rozdělena do
čtyř oblastí:
• snížení zbytečných regulačních omezení v oblasti financování ekonomiky - bankovní financování, financování malých a středních podniků, dlouhodobé investice, likvidita trhu,
přístup ke clearingovým službám;
• zvýšení proporcionality pravidel bez ohrožení cílů obezřetnostního dohledu - bankovnictví, deriváty, pojištění, správa aktiv, odvětví úvěrových hodnocení;
• snížení nepatřičné regulační zátěže - podávání zpráv, požadavky na zveřejňování informací, náklady na dodržování předpisů, omezování překážek vstupu a integrace trhu;
• zajištění konzistentnějšího regulačního rámce orientovaného na budoucnost - řešení interakcí a nesrovnalostí, posilování ochrany investorů a spotřebitelů, řešení mezer v
regulačním rámci, zohlednění technologického vývoje.
Pro zajištění řádného fungování rámce se Komise bude dále věnovat kontrolám účelnosti a přezkumům v rámci programu REFIT, kalibraci opatření na legislativní i prováděcí
úrovni, průběžné politické práci a měření a hodnocení kombinovaného účinku reforem na globální úrovni.
14903/16
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Evaluation of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6
May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Hodnocení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř
Společenství
Cílem směrnice 2009/43/ES je zlepšit fungování trhu EU s produkty pro obranné účely, podpořit integraci dodavatelského řetězce těchto produktů v EU a zvýšit bezpečnost
dodávek. Předkládaná zpráva hodnotí dosavadní provádění směrnice. Konstatuje, že rozdíly ve způsobu transpozice představují vážnou překážku pro účinné uplatňování směrnice.
Praktickými důsledky této skutečnosti jsou: pomalé nebo neúplné uplatňování v jednotlivých členských státech; obecný nedostatek harmonizace požadavků a postupů mezi
členskými státy; a velmi rozdílné podmínky a omezení v obecných licencích k transferu zveřejněných členskými státy. Cílů směrnice tak bylo zatím dosaženo pouze částečně.
Komise nicméně v současné době neplánuje změny směrnice, ale zaměří se na zlepšení jejího provádění, mimo jiné prostřednictvím: dialogu s jednotlivými členskými státy ohledně
způsobu transpozice, podpory harmonizovaného fungování obecných licencí k transferu, podpory harmonizace vydávání osvědčení, práce na společné definici termínu "speciálně
navržený pro vojenské použití", zvyšování povědomí o nástrojích a přínosech směrnice nebo zjednodušení a zrychlení aktualizace příloh směrnice. Tato opatření by měla zvýšit
míru využívání stávajícího legislativního rámce, zlepšit dostupnost obecných licencí k transferu napříč EU a řešit dosud omezené uplatňování systému certifikace.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2009/81/EC on public procurement in the fields of
defence and security, to comply with Article 73(2) of that Directive - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/81/ES o zadávání
veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti za účelem splnění požadavků článku 73 odst. 2 uvedené směrnice
Směrnice 2009/81/ES stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Předkládaná zpráva, vypracovaná v souladu s článkem 73 odst. 2 uvedené
směrnice, informuje o výsledcích přezkumu dosavadního provádění směrnice. Konstatuje, že směrnice plní svůj účel a v současné době není nutné ji měnit. Je však nutné zaměřit se
na její účinné provádění, neboť značný podíl výdajů na zakázky v oblasti obrany je stále vydáván mimo rámec směrnice. Směrnice byla rovněž použita jen ve velmi omezené míře na
zakázky týkající se velmi cenných, strategických a komplexních obranných systémů. Rozdíly v uplatňování směrnice v jednotlivých členských státech zvyšují náklady pro průmysl. V
zájmu podpory účinnějšího provádění směrnice se Komise zaměří na vyjasnění problematických ustanovení, vypracování pokynů pro výklad a uplatňování konkrétních ustanovení
a dialog s členskými státy a zainteresovanými stranami a v případě zjištění závažného porušení práva EU zahájí řízení pro porušení Smlouvy.
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Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2017
Předkládaná zpráva je součástí balíčku, který zahajuje evropský semestr. Poskytuje roční přehled vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti v Evropě včetně reformních
opatření členských států. Konstatuje, že situace v dotčených oblastech se zlepšuje v kontextu mírného hospodářského oživení. Přetrvává však vysoká úroveň nerovností, které
omezují potenciál pro udržitelný růst. Je proto třeba pokračovat v reformách podporujících inkluzivní pracovní trhy, vytváření pracovních míst a zapojení do trhu práce, přičemž je
třeba řádně zkombinovat flexibilitu a odpovídající zabezpečení. Pro podporu vytváření pracovních míst a odstraňování nerovností by měly být lépe využity daňové systémy. Došlo
pouze k mírnému zvýšení nominálních mezd při nízké míře inflace; několik členských států reformovalo své rámce pro stanovování mezd ve spolupráci se sociálními partnery.
Zapojení sociálních partnerů do vytváření a provádění reforem je v EU nerovnoměrné. Pokračovala modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy v zájmu zlepšení
dovedností potřebných pro přizpůsobení se potřebám trhu práce. Dále se snižovala míra nezaměstnanosti mladých lidí a počet osob, které nejsou zaměstnané ani zapojené do
vzdělávání nebo odborné přípravy, avšak v některých členských státech zůstávají tato čísla velmi vysoká. Prioritou zůstává řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Přetrvávají
nerovnosti v zastoupení žen na pracovním trhu a jejich odměňování. Pokračovalo rovněž úsilí v oblasti modernizace systémů sociální ochrany v zájmu zlepšení pokrytí a
přiměřenosti dávek, přístupu, kvality služeb a podpory zapojení do trhu práce. Nedávné penzijní reformy se již nezaměřují pouze na zvyšování věku pro odchod do důchodu, ale
zahrnují opatření pro zajištění přiměřenosti důchodů prostřednictvím záruk a indexace. Důležitým aspektem zůstává příliv velkého počtu migrantů, který klade vysoké nároky na
strategie pro integraci.
Souvisí s dokumenty 14357/16, 14358/16, 14359/16 a 14630/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14364/16

COM(2016) 729 final

st14364.cs16.pdf (2 MB, 28. 11. 2016)

18. 11. 2016 28. 11. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení
Evropského roku pro rozvoj 2015
Evropský rok pro rozvoj 2015 byl prvním evropským rokem věnovaným vnějším vztahům. Sledoval tři cíle: informovat občany Unie o politikách rozvojové spolupráce a o opatřeních
Unie a členských států; podporovat přímé zapojení, kritické myšlení a aktivní zájem občanů Unie a zúčastněných stran o rozvojovou spolupráci, vytváření a provádění politik; a
zvýšit informovanost o přínosech rozvojové spolupráce Unie. Finanční zdroje uvolněné pro účely kampaně dosáhly celkové výše 10 579 345,11 EUR. Zpráva podává přehled o
provádění Evropského roku pro rozvoj, uvádí příklady spolupráce a stěžejní události. V závěru informuje o společném prohlášení o Evropském roce pro rozvoj přijatém Evropským
parlamentem, Radou a Komisí a o postoji Komise k výsledkům nezávislého hodnocení kampaně. Konstatuje, že získané praktické zkušenosti, vzniklé sítě spolupráce a osvědčené
postupy budou přínosem pro budoucí kampaně a že Evropský rok pro rozvoj výrazně zlepšil schopnost EU komunikovat s evropskými občany na téma rozvoje.
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