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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.cs16.pdf (596 KB, 8. 12. 2016)
Přílohy:
st14820-ad02.cs16.pdf (414 KB, 8. 12. 2016)

1. 12. 2016 8. 12. 2016

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.
14821/16

COM(2016) 756 final

2016/0372 (NLE)

st14821.cs16.pdf (375 KB, 8. 12. 2016)
Přílohy:
st14821-ad02.cs16.pdf (414 KB, 8. 12. 2016)

1. 12. 2016 8. 12. 2016
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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (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.cs16.pdf (433 KB, 9. 12. 2016)
Přílohy:
st14822-ad02.cs16.pdf (414 KB, 8. 12. 2016)

1. 12. 2016 9. 12. 2016

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
Podle směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH se na elektronicky poskytované služby včetně publikací v elektronické formě (e-publications) uplatňuje standardní sazba
DPH, tj. minimálně 15 %. Na druhé straně mají členské státy možnost danit publikace na fyzických nosičích sníženou sazbou DPH (minimálně 5 %), přičemž některým členským
státům byly povoleny sazby nižší než 5 %, včetně výjimek s nulovou sazbou DPH. Vzhledem k tomu, že navzdory různým formátům poskytují publikace na fyzických nosičích
spotřebitelům stejný obsah, jako publikace v elektronické formě, navrhuje Komise zavést pro členské státy možnost uplatňovat na publikace v elektronické formě stejné sazby
DPH, jako na publikace na fyzických nosičích, a sjednotit tak daňový režim pro všechny publikace bez ohledu na jejich formát.
Návrh souvisí s dokumenty 14820/16, 14821/16 a 14822/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
14823/16

COM(2016) 758 final

2016/0374 (CNS)

st14823.cs16.pdf (395 KB, 6. 12. 2016)
Přílohy:
st14823-ad02.cs16.pdf (408 KB, 6. 12. 2016)

1. 12. 2016 6. 12. 2016

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural
and industrial products - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité
zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Cílem nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku je zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky určitých produktů a výrobků, které
nejsou v EU produkovány odpovídajícím způsobem či v odpovídající míře, případně zde nejsou produkovány vůbec. Nařízení je aktualizováno každé pololetí s ohledem na měnící se
potřeby průmyslu EU. Předkládaným návrhem se pozastavují cla pro některé nové produkty a výrobky (110 položek), upravují podmínky (479 položek) a konečné datum povinného
přezkumu (206 položek) pro pozastavení cel u některých stávajících položek a ruší pozastavení cel pro některé stávající položky (116 položek). Nařízení by mělo být účinné od 1.
ledna 2017.
14595/16

COM(2016) 783 final

2016/0387 (NLE)

st14595.en16.pdf (326 KB, 9. 12. 2016)
Přílohy:
st14595-ad01.en16.pdf (6 MB, 9. 12. 2016)

9. 12. 2016 9. 12. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty
Dne 16. června 2014 zmocnila Rada Komisi ke sjednání dohod mezi EU a třetími zeměmi o obchodu s ekologickými produkty. Na základě tohoto zmocnění sjednala Komise dohodu
s Chile, podle níž budou moci být produkty vyrobené a kontrolované podle pravidel EU přímo uváděny na chilský trh a táž zásada bude platit i opačně. Dohoda dále stanoví systém
pro spolupráci, výměnu informací a řešení sporů v oblasti obchodu s ekologickými produkty. Chile bude uznávat za rovnocenné nezpracované rostlinné produkty, živá zvířata nebo
nezpracované živočišné produkty (včetně medu), produkty akvakultury a mořské řasy, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (včetně vína), zpracované
zemědělské produkty určené k použití jako krmivo, vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely z Unie. Unie bude na druhé straně uznávat za rovnocenné
nezpracované rostlinné produkty, med, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (včetně vína), vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské
účely z Chile. V případě jiných živočišných produktů, než jsou produkty včelařství, a v případě krmiv nebyla chilská pravidla produkce shledána jako rovnocenná, a tudíž mohou být
tyto produkty do dohody zahrnuty až v pozdější fázi, jakmile Chile přijme odpovídající právní předpisy. Cílem předkládaného návrhu je schválit sjednanou dohodu jménem Unie.
15292/16

COM(2016) 771 final

2016/0383 (NLE)

st15292.cs16.pdf (344 KB, 7. 12. 2016)
Přílohy:
st15292-ad01.cs16.pdf (562 KB, 7. 12. 2016)

6. 12. 2016 7. 12. 2016

Návrh nařízení Rady kterým se na rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
V souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice využívá EU každoroční stanovování rybolovných práv jako nástroj pro zajištění udržitelnosti rybolovu. Pro
populace v Černém moři neexistují žádné celkové přípustné odlovy, a proto EU stanovuje od roku 2008 každý rok autonomní kvóty pro pakambalu velkou a šprota obecného. Cílem
předkládaného návrhu je stanovit rybolovná práva členských států na tyto populace pro rok 2017.
15029/16

COM(2016) 781 final

2016/0386 (NLE)

st15029.cs16.pdf (403 KB, 8. 12. 2016)
Přílohy:
st15029-ad01.cs16.pdf (326 KB, 8. 12. 2016)

7. 12. 2016 8. 12. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001
Tento návrh je předkládán v souvislosti s programem Komise na zvýšení účinnosti a účelnosti právních předpisů REFIT. Jeho cílem je zrušit tři nařízení v odvětví dopravy, která již
zastarala nebo byla nahrazena novějšími předpisy. Jedná se o nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 o opatřeních pro strukturální zlepšení v odvětví vnitrozemských vodních cest,
nařízení (ES) č. 2888/2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku a nařízení (ES) č. 685/2001 o rozdělování povolení získaných v rámci dohod
mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou o podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře
kombinované dopravy mezi členské státy.
15197/16

COM(2016) 745 final

2016/0368 (COD)

st15197.cs16.pdf (354 KB, 6. 12. 2016)

5. 12. 2016 6. 12. 2016

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
Stávající právní rámec EU byl vytvořen s ohledem na cíl zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %. Předkládaný návrh jej aktualizuje s výhledem do roku 2030. Stanoví
závazný cíl energetické účinnosti na úrovni EU pro rok 2030 ve výši 30 %. Další navrhovaná ustanovení zahrnují: prodloužení povinnosti v oblasti úspory energie na období po roce
2020 při zachování míry ve výši 1,5 % a možnosti používat jak stávající systémy závazků, tak alternativní opatření; zlepšení poskytování informací o spotřebě tepla a chlazení a
posílení práv spotřebitelů v oblasti měření a vyúčtování tepelné energie (zejména pro obyvatele bytových domů), včetně povinnosti dálkové odečitatelnosti měřičů tepla; povinnost
zohlednit energetickou chudobu při tvorbě systémů závazků v oblasti energetické účinnosti a alternativních opatření. Článek 4, který požaduje, aby členské státy vytvořily
dlouhodobé strategie pro mobilizaci investic do renovace svého vnitrostátního fondu budov, bude vyjmut z této směrnice a přidán do směrnice o energetické náročnosti budov.
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15091/16

COM(2016) 761 final

2016/0376 (COD)

2. 12. 2016 5. 12. 2016

st15091.cs16.pdf (487 KB, 5. 12. 2016)
Přílohy:
st15091-ad01.cs16.pdf (358 KB, 2. 12. 2016)
st15091-ad13.cs16.pdf (452 KB, 5. 12. 2016)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
Stavebnictví je největším samostatným spotřebitelem energie v Evropě - spotřebovává 40 % koncové energie. Přibližně 75 % budov nesplňuje podmínky energetické účinnosti a
každý rok je v jednotlivých členských státech renovováno pouze 0,4 - 1,2 % fondu budov. Hlavním cílem předkládaného návrhu je urychlit nákladově efektivní renovaci stávajících
budov. Za tím účelem návrh aktualizuje směrnici 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Do směrnice jsou nově integrovány dlouhodobé strategie renovace budov
přenesením článku 4 ze směrnice o energetické účinnosti. Návrh zavádí systémy automatizace a kontroly budov jako alternativa k fyzickým inspekcím a podporuje zavádění
požadované infrastruktury pro elektromobilitu (se zaměřením na velké komerční budovy a s vyloučením veřejných budov a malých a středních podniků). Zavádí rovněž ukazatele
inteligence na posouzení technické připravenosti budovy vstupovat do interakce s jejími uživateli a sítí a účinně se řídit a posiluje vazbu mezi veřejným financováním renovace
budov a certifikáty energetické náročnosti.
15108/16

COM(2016) 765 final

2016/0381 (COD)

st15108.cs16.pdf (502 KB, 5. 12. 2016)
Přílohy:
st15108-ad01.cs16.pdf (301 KB, 5. 12. 2016)
st15108-ad05.cs16.pdf (447 KB, 5. 12. 2016)

2. 12. 2016 5. 12. 2016

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investiční plán pro Evropu: hodnocení
vyznívající pro 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.cs16.pdf (583 KB, 8. 12. 2016)

30. 11. 2016 8. 12. 2016

Zpráva Komise o činnosti výborů v roce 2015
V souladu s nařízením (EU) č. 182/2011 o pravidlech a obecných zásadách způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, předkládá Komise
výroční zprávu o činnosti výborů za rok 2015. Zpráva podává přehled vývoje systému projednávání ve výborech a shrnutí jejich činnosti. Součástí zprávy je podrobná statistika
týkající se práce jednotlivých výborů. V roce 2015 bylo aktivních celkem 280 výborů komitologie, které uskutečnily 719 schůzí a 868 písemných postupů. Celkem bylo přijato 1726
stanovisek, 1506 prováděcích aktů a 129 opatření podle regulativního postupu s kontrolou. Odvolací výbor se sešel čtyřikrát a projednal 11 návrhů prováděcích aktů, z nichž jeden
byl Komisí stažen.
15327/16

COM(2016) 772 final

st15327.cs16.pdf (612 KB, 8. 12. 2016)

7. 12. 2016 8. 12. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva za období 2009–2015 o finanční situaci systému pojištění v nezaměstnanosti určené bývalým dočasným
nebo smluvním zaměstnancům a akreditovaným parlamentním asistentům, kteří jsou po ukončení služebního poměru u některého z orgánů Evropské unie
nezaměstnaní
Dávka Společenství v nezaměstnanosti je určena bývalým smluvním zaměstnancům, parlamentním asistentům nebo dočasným zaměstnancům, kteří se ocitnou bez zaměstnání
proti své vůli. Je doplňková k případné dávce v nezaměstnanosti poskytované na vnitrostátní úrovni. Tyto dávky jsou vypláceny ze Zvláštního fondu nezaměstnanosti, který financují
potenciální příjemci a zaměstnavatelé. Předkládaná zpráva podává přehled o finanční situaci systému pojištění v nezaměstnanosti v období 2009-2015. V roce 2009 činil schodek
fondu 4,3 milionu EUR. V dalších letech se snižoval, avšak v roce 2014 v důsledku zvýšení počtu parlamentních asistentů pobírajících dávky vzrostl na 4,8 milionu EUR. V roce
2015 pak výše schodku dosáhla 3 milionů EUR. Počet účastníků ve všech kategoriích dohromady se v období mezi rokem 2009 a 2015 zvýšil o 43 %. Míra nezaměstnanosti
Společenství v roce 2015 činila 2,9 % u dočasných zaměstnanců, 1,83 % u smluvních zaměstnanců a 8,44 % u parlamentních asistentů. Průměrná měsíční dávka se mezi lety 2009
a 2015 zvýšila z 1979,53 EUR na 2550,67 EUR a průměrná doba trvání nároku na dávky vzrostla z 6,9 měsíce na 10 měsíců. Počet příjemců, kteří pobírali dávku minimálně jeden
měsíc v roce, se však v období 2009 až 2015 mírně snížil o 7,6 % (ze 701 na 648). Z analýzy vývoje vyplývá ve střednědobém výhledu několik rizikových faktorů: významný nárůst
průměrné měsíční dávky, očekávaný významný nárůst počtu příjemců z řad smluvních zaměstnanců, možné pokračování setrvalého nárůstu počtu příjemců z řad dočasných
zaměstnanců agentur, vrchol výdajů v souvislosti s koncem volebního období Evropského parlamentu v roce 2019 a od roku 2011 čistý záporný zůstatek příspěvků a dávek
vyplacených kategorii akreditovaných parlamentních asistentů. Vzhledem k této prognóze Komise předpokládá omezené zvýšení příspěvků na financování systému.
15357/16

COM(2016) 754 final

st15357.cs16.pdf (3 MB, 8. 12. 2016)

7. 12. 2016 8. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění opatření týkajících se odvětví včelařství podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty
Komise předkládá šestou zprávu o provádění včelařských programů za období 2013-2015. To odpovídá poslednímu roku předcházejících vnitrostátních včelařských programů
2011-2013 a prvním dvěma letům aktuálních programů 2014-2016. Vnitrostátní včelařské programy jsou zavedeny ve všech členských státech. Využito bylo více než 90 %
dostupných finančních prostředků Unie na podporu včelařství: nejvýznamnějšími opatřeními z hlediska výdajů byly boj proti varroáze a technická pomoc včelařům a organizacím
včelařů (po 29 % celkových výdajů), racionalizace sezónního přesunu včelstev (19 % celkových výdajů) a obnova včelstev (15 % celkových výdajů). V rámci reformy společné
zemědělské politiky v roce 2013 se zlepšil právní základ pro podporu evropského odvětví včelařství: byla aktualizována způsobilá opatření s ohledem na vývoj odvětví a byly
zjednodušeny metody přidělování prostředků EU členským státům na základě počtu úlů. První konkrétní účinky reformy se projeví při provádění včelařských programů na období
2017-2019.
15372/16

COM(2016) 776 final

st15372.cs16.pdf (771 KB, 8. 12. 2016)

8. 12. 2016 8. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící v souladu s čl. 23 odst. 2 směrnice 2011/36/EU účinky stávajících vnitrostátních právních předpisů,
které stanoví jako trestný čin využívání služeb, jež jsou předmětem vykořisťování v rámci obchodování s lidmi, na prevenci obchodování s lidmi
Komise předkládá zprávu podle článku 23 odstavec 2 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. Zpráva popisuje stávající předpisy
členských států, kterými se zařazuje mezi trestné činy využívání služeb obětí obchodování s lidmi, a posuzuje dopad těchto opatření. Z provedené analýzy vyplývá, že právní
předpisy jednotlivých členských států jsou velmi různorodé (ČR patří mezi státy bez výslovné právní úpravy v uvedené oblasti) a jako celek nedokáží účinně přispívat k odrazování
poptávky po dotčených službách. Je nutné zaměřit se více na osoby, které skutečně využívají služby obětí různých forem obchodování s lidmi s vědomím, že dotyčná osoba je obětí
trestného činu. Protože řada právních systémů členských států osoby, které takové služby využívají s náležitou znalostí věci, mimo zákon nestaví nebo staví pouze částečně, vzniká
právní nejistota ohledně např. trestní odpovědnosti v souvislosti se vztahem mezi uživatelem a obětí, rozlišování mezi uživatelem a vykořisťovatelem nebo odpovědnosti
zprostředkovatelů.
15198/16

COM(2016) 719 final

st15198.cs16.pdf (522 KB, 7. 12. 2016)

6. 12. 2016 7. 12. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o
ochraně obětí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí
Předkládaná zpráva popisuje aktuální stav provádění směrnice 2011/36/ES o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. Transpoziční lhůta směrnice uplynula
6. dubna 2013 a prováděcí opatření nesdělilo Komisi do května 2013 třináct členských států. Ve čtyřech případech došlo k zaslání odůvodněného stanoviska. V současné době již
všechny členské státy vázané směrnicí prováděcí opatření sdělily, pouze Německo je oznámilo pozdě, a tudíž jejich posouzení není zahrnuto do této zprávy. Z posouzení vyplynuly
následující problematické body, u nichž existuje značný prostor pro zlepšení: zvláštní opatření na ochranu dětí; předpoklad, že jde o dítě, a posouzení věku dítěte; ochrana před
zahájením trestního řízení a při něm; přístup k bezpodmínečné pomoci; odškodnění; nepotrestání; pomoc a podpora příslušníkovi rodiny dětské oběti; prevence. Komise bude
nadále v rámci svých pravomocí sledovat provádění směrnice a případně přijme vhodná opatření, včetně zahájení řízení o nesplnění povinnosti.
15199/16

COM(2016) 722 final

st15199.cs16.pdf (501 KB, 7. 12. 2016)

6. 12. 2016 7. 12. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Eighth report on relocation and resettlement - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Osmá zpráva o relokaci a přesídlování
Komise předkládá osmou zprávu o relokaci a přesídlování za období od 8. listopadu do 6. prosince 2016. V uvedeném období přicestovalo do Řecka 1 883 osob a celkový počet
migrantů v Řecku je okolo 62 000. Do Itálie přicestovalo 9 395 osob, což znamená nárůst o 18 % ve srovnání s rokem 2015, z toho 888 Eritrejců (11,6 %). Relokováno bylo dalších
1 237 osob, a celkový počet relokací tak dosáhl 8 162. Za listopad bylo relokováno 1 406 osob, což představuje dosud nejvyšší počet za jeden měsíc. Všechny osoby z Itálie a Řecka
způsobilé k relokaci by měly být přesunuty do září 2017 a členské státy by za tím účelem měly vyvinout odpovídající úsilí v oblasti příslibů a přesunů. Od minulé zprávy bylo
přesídleno 2 035 osob a celkový počet přesídlených dosáhl 13 887. 544 z nově přesídlených osob bylo přesídleno v rámci mechanismu 1:1 zavedeného prohlášením EU-Turecko.
15387/16

COM(2016) 791 final

st15387.en16.pdf (579 KB, 8. 12. 2016)
Přílohy:
st15387-ad01.en16.pdf (304 KB, 8. 12. 2016)
st15387-ad02.en16.pdf (286 KB, 8. 12. 2016)
st15387-ad03.en16.pdf (354 KB, 8. 12. 2016)

8. 12. 2016 8. 12. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Fourth Report on the Progress made in the
implementation of the EU-Turkey Statement - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Čtvrtá zpráva o pokroku při provádění prohlášení
EU-Turecko
Předkládaná zpráva shrnuje pokrok při provádění prohlášení EU-Turecko od vydání poslední zprávy dne 28. září 2016. Průměrný počet osob přicházejících denně z Turecka na
řecké ostrovy zůstává na čísle okolo 81 osob. Vzhledem k tomu, že tempo navracení těchto migrantů je pomalé, zvyšuje se tlak na již přeplněná přijímací zařízení na těchto
ostrovech. Postupně se zvyšuje tempo přesídlování syrských uprchlíků z Turecka do EU v rámci mechanismu 1:1. Z finančního nástroje pro uprchlíky v Turecku již bylo alokováno
2,2 miliardy EUR z celkových tří miliard a 677 milionů EUR již bylo vyplaceno, zvýšilo se tempo uzavírání smluv v rámci nástroje a provádění projektů na podporu uprchlíků na
místě. Zpráva potvrzuje naléhavou potřebu pokroku pokud jde o: zrychlení navracení uprchlíků z řeckých ostrovů do Turecka, rychlé jmenování stálých koordinátorů na hotspotech
v Řecku, zajištění zdrojů (zejména odborníků) pro relevantní agentury EU ze strany členských států, další pokrok při plnění závazků obsažených v prohlášení ze strany Turecka
(včetně závazků podmiňujících vízovou liberalizaci). Další zpráva o pokroku bude předložena v březnu 2017.
15399/16

COM(2016) 792 final

st15399.en16.pdf (446 KB, 8. 12. 2016)
Přílohy:
st15399-ad01.en16.pdf (320 KB, 8. 12. 2016)
st15399-ad02.en16.pdf (289 KB, 8. 12. 2016)

8. 12. 2016 8. 12. 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 A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility - Sdělení Komise
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro kooperativní inteligentní dopravní
systémy: milník na cestě ke kooperativní, propojené a automatizované mobilitě
Digitální technologie v posledních letech významným způsobem ovlivňují fungování dopravního odvětví. Komise tímto sdělením usiluje o využití potenciálu nových technologií v
silniční dopravě. Sdělení představuje strategii EU pro koordinované zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS), což jsou systémy založené na komunikaci
mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a zařízením na silniční infrastruktuře. Cílem strategie je zabránit roztříštění vnitřního trhu v této oblasti, dosáhnout součinnosti s dalšími
iniciativami a umožnit koordinované zavedení služeb C-ITS v roce 2019. Strategie je zaměřena na následující oblasti: priority pro zavedení služeb C-ITS; bezpečnost komunikace v
rámci C-ITS; záruky ochrany soukromí a údajů; komunikační technologie a frekvence; interoperabilita na všech úrovních; posuzování shody; právní rámec; mezinárodní spolupráce.
15203/16

COM(2016) 766 final

st15203.en16.pdf (405 KB, 5. 12. 2016)

5. 12. 2016 5. 12. 2016

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.
15138/16

COM(2016) 760 final

st15138.cs16.pdf (541 KB, 8. 12. 2016)

1. 12. 2016 8. 12. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on benchmarking of diversity practices under Directive 2013/36/EU - Zpráva Komise
Evropskému parlamentu a Radě o srovnávání postupů zajišťování různorodosti podle směrnice 2013/36/EU
Směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky ukládá Komisi mimo jiné přezkoumat
výsledky v oblasti srovnávání postupů zajišťování různorodosti, včetně vhodnosti tohoto srovnávání. To je účelem předkládané zprávy. Zpráva konstatuje, že stále existuje
významný prostor pro zlepšení jak v oblasti zavádění politik na podporu různorodosti, tak v oblasti dosažení větší různorodosti řídících orgánů institucí. Většina zkoumaných
institucí v současné době nesplňuje požadavky na zavedení politiky na podporu různorodosti svých řídících orgánů. Většina institucí, která si stanovila cíl v oblasti genderové
různorodosti, ho dosud nesplnila, případně nestanovila žádný harmonogram jeho naplňování. Mohly by být zlepšeny rovněž některé aspekty posuzování vhodnosti srovnávání
postupů, např. pokud jde o požadavek na stanovení cíle pro zastoupení žen, zahrnutí zastupování zaměstnanců nebo zavedení pravidelného intervalu srovnávání nejméně jednou za
tři roky. Komise nicméně nepokládá za užitečné předkládat v tuto chvíli legislativní návrh na změnu směrnice.
15432/16

COM(2016) 774 final

st15432.en16.pdf (387 KB, 9. 12. 2016)

9. 12. 2016 9. 12. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o politice Evropské unie v oblasti humanitární pomoci a civilní ochrany a o jejím provádění v roce
2015
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu, v níž informuje o hlavních činnostech a výsledcích politiky Unie v oblasti humanitární pomoci a civilní ochrany za rok 2015. V roce
2015 poskytla Evropská unie humanitární pomoc a pomoc v oblasti civilní ochrany za více než 1,5 miliardy eur, která pomohla více než 134 milionům příjemců ve více než 80
zemích světa. Hlavním humanitárním, ale i rozvojovým, politickým a ekonomickým problémem se stalo dlouhodobé vysídlování obyvatelstva - aktuálně je na světě přes 60 milionů
násilně vysídlených lidí. Mezi nejdůležitější cílové regiony patřily v roce 2015: Sýrie a sousední země (370 milionů EUR na záchranné operace v souvislosti s uprchlickou krizí), Irák
(79 milionů EUR na řešení humanitární krize), Sahel (229 milionů EUR na řešení potravinové a výživové krize), jižní Súdán (127 milionů EUR na záchranné činnosti v souvislosti s
pokračujícím ozbrojeným konfliktem), Afrika, karibská oblast a Střední a Jižní Amerika (125 milionů EUR na odstraňování důsledků extrémního počasí vyvolaného jevem El Niňo,
cílené snižování rizik katastrof a budování místních kapacit), Jemen (50 milionů EUR pro vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky), Ukrajina (30 milionů EUR na humanitární pomoc a
rychlou obnovu) a Nepál (15 milionů EUR, nasazení odborníků a materiální pomoc pro oběti zemětřesení). Hlavní politickou prioritou se stalo vzdělávání v mimořádných situacích.
Mechanismus civilní ochrany EU byl aktivován při 25 mimořádných událostech a obdržel 19 žádostí o přímou pomoc. V roce 2015 proběhl rovněž nejúspěšnější ročník Evropského
fóra pro civilní ochranu. V lednu 2015 byla vymýcena Ebola a následně byl založen evropský zdravotnický sbor v rámci dobrovolného sdruženého fondu mechanismu civilní ochrany
EU. V březnu 2015 byl přijat nový rámec OSN pro snižování rizika katastrof, v jehož budování přijala EU vedoucí úlohu. Byly zveřejněny první výzvy k předkládání návrhů na
nasazení dobrovolníků v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci Evropské unie.
15298/16

COM(2016) 751 final

st15298.cs16.pdf (1 MB, 7. 12. 2016)

5. 12. 2016 7. 12. 2016

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Energy
prices and costs in Europe - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a
náklady na energie v Evropě
Komise předkládá druhou zprávu o cenách energií a nákladech na energie v Evropě připravovanou v dvouletých intervalech (první zpráva byla předložena v roce 2014). Zpráva
informuje o aktuálním stavu a trendech, pokud jde o ceny energií a jejich dopad na domácnosti a průmysl. Konstatuje, že prudký pokles cen energetických komodit (zejména ropy a
zemního plynu) v posledních letech je dán jednak technologickými změnami a jednak vývojem na trhu a geopolitickým vývojem. V Evropě, která je významným dovozcem energie,
znamenal tento vývoj dočasné ulehčení pro domácnosti i podniky a vedl rovněž ke snížení cenových rozdílů v porovnání s jinými regiony. To se týká zejména zemního plynu, jehož
konkurenceschopnost ve srovnání s uhlím se tímto zvyšuje. V zájmu zachování světového postavení evropských podniků působících v energeticky náročných odvětvích je třeba se
zaměřit na energetickou účinnost a zachovat pouze takové podpory, které zlepšují postavení evropského průmyslu jako celku. Členské státy by měly odstranit podpory a daňové
výjimky, které zkreslují ceny a zpomalují přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Velkoobchodní ceny poklesly v roce 2016 na nejnižší úroveň za posledních dvanáct let, ceny pro
domácnosti se zvýšily v průměru o 2 - 3 % ročně. To naznačuje, že hospodářská soutěž na maloobchodních trzích se může dále zlepšovat. Kromě toho byl pokles velkoobchodních
cen povětšinou převážen síťovými sazbami, daněmi a poplatky. Z tohoto vývoje je zřejmé, že je třeba pokročit v rozvoji vnitřního trhu s energiemi, na němž funguje hospodářská
soutěž a spotřebitelé i výrobci mohou pružně reagovat na cenové signály. Komise za tím účelem předloží příslušné návrhy.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and
the European Investment Bank - Clean Energy For All Europeans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čistá energie pro všechny Evropany
Předkládané sdělení představuje balíček iniciativ Komise zaměřený na realizaci energetické unie. Navržená opatření sledují tři cíle: energetická účinnost na prvním místě, vedoucí
postavení v oblasti obnovitelné energie na globální úrovni a spravedlivé jednání se spotřebiteli. Balíček zahrnuje dva druhy opatření: 1) legislativní návrhy, které se týkají
energetické účinnosti, obnovitelné energie, trhu s elektřinou, bezpečnosti dodávek a pravidel řízení energetické unie; a 2) podpůrné akce zaměřené na podporu inovací v
energetickém sektoru, renovaci budov, podporu investic a maximální využití dostupných prostředků z rozpočtu EU, podporu iniciativ na zvýšení konkurenceschopnosti vedených
průmyslem, zmírnění sociálního dopadu přechodu na čistou energii, spolupráci s co nejširším okruhem aktérů a vedoucí postavení Evropy v technologiích a službách v oblasti čisté
energie. Součástí sdělení je nová Evropská iniciativa pro budovy (European Buildings Initiative) zaměřená na urychlení renovací budov a podporu přechodu na čistou energii v
tomto sektoru, která obsahuje koncept "chytré financování pro chytré budovy". Jejím cílem je uvolnit do roku 2020 dodatečné veřejné a soukromé prostředky ve výši 10 miliard
EUR na podporu čisté energie a obnovitelných zdrojů ve stavebnictví.
15172/16

COM(2016) 860 final

st15172.en16.pdf (561 KB, 5. 12. 2016)
Přílohy:
st15172-ad01.en16.pdf (364 KB, 5. 12. 2016)
st15172-ad02.en16.pdf (150 KB, 5. 12. 2016)

5. 12. 2016 5. 12. 2016
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, and
the European Investment Bank - Accelerating Clean Energy Innovation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Zrychlení inovací v oblasti čisté energie
Předkládané sdělení je součástí širšího balíčku iniciativ Komise "Čistá energie pro všechny Evropany", který zahrnuje opatření pro realizaci energetické unie. Představuje
komplexní strategii pro podporu investic do inovací v oblasti čisté energie. Navrhované akce jsou rozděleny do několika kategorií:
• politické signály a regulační rámce - přezkum pokynů v oblasti státní podpory, přesměrování finančních toků na přechod k čisté energii (např. zvýšením transparentnosti podpor
a jejich vlivu na inovace), zohlednění výzkumu a inovací v připravovaných legislativních návrzích v oblasti čisté energie a klimatu (např. v revizi strategií pro silniční vozidla pro
období po roce 2020), zaměření budoucích ročních pracovních programů v oblasti evropské standardizace na priority energetické unie, prozkoumání možnosti podpory inovací
prostřednictvím zadávání veřejných zakázek;
• finanční nástroje pro podporu investic soukromého sektoru - zdvojnásobení rozpočtu nástroje InnovFin pro demonstrační projekty v energetice a rozšíření jeho působnosti,
vytvoření Nástroje pro čistší dopravu, zprostředkování informací o inovativních projektech relevantním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru podporovaným v rámci
programu Horizont 2020 a znalostním a inovačním společenstvím InnoEnergy a Climate Evropského inovačního a technologického institutu;
• financování vědy a technologií v oblasti energetiky a jejich přijetí na trhu - podpora v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice, vytvoření
Ceny za podporu energetických inovací (Energy Innovation inducement Prize), která by honorovala průlomové inovace částkou 5 až 10 milionů EUR;
• posílení globální role Evropy - zapojení do mezinárodních iniciativ, programy v rozvojových zemích, usnadnění spolupráce podniků a transferu znalostí a technologií i přes
hranice EU;
• klíčoví aktéři energetického přechodu - vytvoření řídící struktury energetické unie, spolupráce v oblasti dopravního výzkumu a městských demonstračních projektů.
15176/16

COM(2016) 763 final

st15176.en16.pdf (517 KB, 5. 12. 2016)
Přílohy:
st15176-ad01.en16.pdf (359 KB, 5. 12. 2016)

5. 12. 2016 5. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a Evropského fondu pro energetickou
účinnost
Evropský energetický program pro hospodářské oživení (EEPR) byl zaveden v roce 2009 v reakci na světovou hospodářskou a finanční krizi jako nástroj podpory projektů v oblasti
energetiky v EU. Předkládaná zpráva shrnuje pokrok v provádění projektů v rámci tohoto programu a Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF) v období 31. srpna 2015
až 30. června 2016. Na konci června 2016 bylo dokončeno 37 z 59 projektů a příjemcům byla vyplacena celková částka 2 122 297 449 EUR. EEPR zahrnuje tři podprogramy - pro
plynárenskou a elektrizační infrastrukturu (celkem 44 projektů, 33 dokončeno, vyplacena 1 366 479 618 EUR), pro větrnou energii na moři (celkem 9 projektů, 3 dokončeny a 2
předčasně ukončeny, vyplaceno 221 985 224 EUR) a pro zachycování a skladování uhlíku (celkem 6 projektů, 1 dokončen, 3 předčasně ukončeny a 1 zastaven bez dokončení,
vyplaceno 432 227 825 EUR). EEEF podpořil v roce 2015 renovaci 32 budov na Universidad Politécnica de Madrid ve Španělsku. Od vytvoření fondu v červenci 2011 byly
podepsány smlouvy na 10 projektů v celkové hodnotě 117 milionů EUR, které vygenerovaly celkové konečné investice ve výši 219 milionů EUR. Na rok 2016 je plánováno 9
projektů, které budou podpořeny z fondu celkovou částkou 92 milionů EUR.
15281/16

COM(2016) 743 final

st15281.cs16.pdf (432 KB, 7. 12. 2016)
Přílohy:
st15281-ad01.cs16.pdf (369 KB, 7. 12. 2016)

6. 12. 2016 7. 12. 2016
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Communication from the Commission - Ecodesign Working Plan 2016-2019 - Sdělení Komise - Pracovní plán v oblasti ekodesignu na období 2016-2019
Předkládaný pracovní plán v oblasti ekodesignu na období 2016-2019 je příspěvkem k iniciativě Komise týkající se oběhového hospodářství. Stanovuje priority pro činnost Komise v
souladu s rámcem pro ekodesign a uvádění spotřeby energie na energetických štítcích. Jedná se o třetí plán tohoto typu. Informuje o aktuální situaci včetně přehledu probíhajících
činností. Uvádí rovněž seznam skupin výrobků, které byly indetifikovány jako výrobky s významným potenciálem úspor a pro něž Komise vypracuje přípravné studie zkoumající
detailněji potenciál pro zlepšení. Jedná se o: automatizační a řídící systémy budov, elektrické konvice, vysoušeče rukou, výtahy, solární panely a invertory, chladící nádoby a
vysokotlaké čističe. Z hlediska jejich možného zahrnutí do pracovního plánu se Komise zaměří na tyto výrobky informačních a komunikačních technologií: brány (zařízení pro
domácí sítě), mobilní/chytré telefony a základnové stanice. Ve vztahu k oběhové ekonomice Komise prozkoumá možnost vytvoření více specifických a/nebo horizontálních
požadavků na výrobky v oblastech jako je životnost, opravitelnost, modernizovatelnost, demontovatelnost nebo snadnost opětovného použití a recyklace. V této souvislosti se
zaměří zejména na materiálovou účinnost. Dalšími prioritami budou usnadňování spolupráce mezi členskými státy v oblasti dohledu nad trhem pro zajištění účinného vymáhání
stávajících nařízení a posílení spolupráce s mezinárodními partnery za účelem sbližování testovacích a měřících metod a požadavků na minimální energetickou účinnost.
15288/16

COM(2016) 773 final

st15288.en16.pdf (131 KB, 6. 12. 2016)

6. 12. 2016 6. 12. 2016

Zpráva Komise - Závěrečná zpráva o šetření v oblasti kapacitních mechanismů
V souvislosti s obavami ohledně bezpečnosti dodávek elektřiny některé členské státy zavedly nebo plánují zavést různé typy kapacitních mechanismů. V rámci těchto mechanismů
by výrobci elektřiny a ostatní poskytovatelé kapacit měli být odměňováni za dostupnost elektřiny v případě potřeby. Protože poskytnutí veřejné podpory poskytovatelům kapacit v
zásadě představuje státní podporu, zahájila Komise 29. dubna 2015 odvětvové šetření v oblasti státní podpory, aby získala informace o potřebě a koncepci kapacitních mechanismů
a jejich dopadu na trh. Předkládaná zpráva představuje hlavní výsledky tohoto šetření, které jsou shrnuty do následujících závěrů:
• navzdory současné nadměrné kapacitě v EU jako celku existují obavy ohledně dostatečnosti a včasné disponibility výrobní kapacity pro zajištění bezpečnosti dodávek;
• reformy trhů s elektřinou jsou nevyhnutelné a nemohou být nahrazeny zavedením kapacitních mechanismů;
• kapacitní mechanismy musí být oznámeny Komisi v souladu s pravidly pro státní podporu a mohou být schváleny, pokud členské státy prokáží jejich nezbytnost a způsobené
narušení hodpodářské soutěže bude minimalizováno v souladu s vnitřním trhem a pravidly pro státní podporu;
• zavedení jakéhokoli kapacitního mechanismu musí předcházet důkladné posouzení přiměřenosti podle jasně vymezeného standardu ekonomické spolehlivosti;
• zvolený typ kapacitního mechanismu by měl být vhodný k řešení zjištěného problému;
• kapacitní mechanismy by měly být otevřené všem skupinám potenciálních poskytovatelů kapacit;
• kapacitní mechanismy pro celý trh musí umožňovat přímou přeshraniční účast; a
• řada stávajících kapacitních mechanismů je koncipována tak, že neřeší všechny obavy v oblasti hospodářské soutěže, a proto bude Komise ve spolupráci s členskými státy
usilovat o jejich uvedení do souladu s pravidly státní podpory.
15291/16

COM(2016) 752 final

st15291.cs16.pdf (521 KB, 7. 12. 2016)

6. 12. 2016 7. 12. 2016

12

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

Zpráva Komise o dostupnosti školení pro servisní pracovníky, pokud jde o bezpečné nakládání s technologiemi šetrnými ke klimatu, které nahrazují nebo omezují
používání fluorovaných skleníkových plynů
Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech požaduje snížení množství částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC), které společnosti mohou uvádět na trh v EU.
Výrobci zařízení a výrobků, v nichž se HFC dnes používají, tak přecházejí na alternativní chladiva šetrná ke klimatu, jejichž vlastnosti však mohou být servisním pracovníkům
zařízení a koncovým uživatelům méně známé. Předkládaná zpráva proto v souladu s požadavky uvedeného nařízení uvádí analýzu právních předpisů Unie týkajících se školení
fyzických osob, pokud jde o bezpečné nakládání s těmito chladivy. Posuzuje rovněž školení, které je v současnosti dostupné ve všech členských státech, zájem o toto školení a další
školicí iniciativy. Z analýzy vyplývá, že stávající právní rámec je vhodný k zajištění bezpečného nakládání s dotčenými zařízeními, a tudíž nejsou nutné legislativní kroky na úrovni
EU. Byly nicméně zjištěny nedostatky v praxi, konkrétně zejména nedostatek školicích zařízení, poskytování školení v praxi a počet kvalifikovaných pracovníků. Komise proto
zahrnula školení o alternativních chladivech mezi priority výzvy k předkládání návrhů v roce 2016 v rámci programu LIFE. Aktivní jsou v této oblasti i zúčatsněné subjekty, jako
sdružení techniků, soukromé společnosti a úřady. Vnitrostátní orgány by mohly využívat dostupné programy financování k podpoře zřizování příslušných zařízení a školicích
programů, stejně jako ke zvyšování informovanosti o stávajících pravidlech a normách.
15142/16

COM(2016) 748 final

st15142.cs16.pdf (514 KB, 5. 12. 2016)

1. 12. 2016 5. 12. 2016

Report from the Commission on barriers posed by codes, standards and legislation to using climate-friendly technologies in the refrigeration, air conditioning,
heat pumps and foam sectors - Zpráva Komise o překážkách, které představují kodexy, normy a právní předpisy pro používání technologií šetrných ke klimatu v
odvětví chlazení, klimatizace, tepelných čerpadel a pěn
Předkládanou zprávu připravila Komise podle článku 11 odst. 6 nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, který jí ukládá shromažďovat informace o
vnitrostátních kodexech, normách nebo právních předpisech členských států, pokud jde o náhradní technologie využívající v chladicích a klimatizačních zařízeních, tepelných
čerpadlech a pěnách alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům. Zpráva analyzuje opatření členských vztahů s ohledem na to, zda nepředstavují překážku zavádění nových,
ekologicky šetrných technologií. Z provedeného hodnocení vyplývají následující potřeby: pro evropské normalizační organizace zjednodušit aktualizaci relevantních standardů na
evropské úrovni; pro podniky a výzkumníky provádět sběr údajů a důkazů za účelem omezení rizika hořlavých chladiv a zpřístupňovat tyto informace; pro členské státy zvážit
přezkum restriktivních národních opatření s ohledem na technologický vývoj, který by umožnil bezpečné používání alternativních chladiv. Komize požádá evropské normalizační
organizace o aktualizaci relevantních standardů na evropské úrovni, aby byl zajištěn technologicky neutrální a konzistentní přístup, a zaměří se na usnadnění výměny informací na
mezinárodní úrovni.
15433/16

COM(2016) 749 final

st15433.en16.pdf (372 KB, 9. 12. 2016)

9. 12. 2016 9. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě
Komise předkládá čtvrtou zprávu o provádění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů. Od prvního předložení zpráv v roce 2006 bylo v sestavování statistik odpadů dosaženo
významného pokroku. Zlepšuje se úplnost údajů poskytovaných členskými státy a u většiny kategorií odpadu a odvětví bylo dosaženo poměrně vysoké míry srovnatelnosti mezi
jednotlivými zeměmi. Celkově se údaje většiny zemí vyznačují přiměřenou kvalitou. Vyskytují se nicméně chyby pokrytí, které jsou většinou způsobeny rozdílným použitím definice
odpadů, rozdílnými metodologickými přístupy a prioritami a specifickými potížemi v některých odvětvích. Největší rozdíly v rozsahu údajů se objevují u: odpadů z těžebního
průmyslu, rozlišování mezi odpadem a vedlejšími produkty (zejména v zemědělství a lesnictví a ve zpracovatelském průmyslu), odpadů ze stavebnictví a kategorie zpracování
odpadů "využití jako zásypový materiál". Přetrvává rovněž rozdíl mezi vznikem a zpracováním odpadu: v roce 2012 činil rozdíl mezi množstvím vzniklého a zpracovaného odpadu
přibližně 200 milionů tun (cca 8 % všeho vyprodukovaného odpadu). Největší byl tento rozdíl pro kaly a tekuté odpady vzniklé při zpracování odpadů (asi 70 %).
15359/16

COM(2016) 701 final

st15359.cs16.pdf (307 KB, 8. 12. 2016)
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