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ROZHODNUTÍ RADY
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změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři
svobody
[RescUE]

(Text s významem pro EHP)
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

SOUVISLOSTI NÁVRHU

•

Odůvodnění a cíle návrhu

Předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (připojená k tomuto návrhu rozhodnutí Rady)
má pozměnit protokol 31 k Dohodě o EHP o „spolupráci v některých oblastech mimo čtyři
svobody“ tak, aby se rozšířila spolupráce smluvních stran v oblasti civilní ochrany. V tomto
případě je účelem tohoto pozměňovacího návrhu zahrnout rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o
mechanismu civilní ochrany Unie1, aby se státy ESVO EHP mohly od 21. března 2019
účastnit opatření Unie souvisejících s tímto rozhodnutím EU.
•

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Připojená předloha rozhodnutí Smíšeného výboru rozšiřuje stávající politiku EU na státy
ESVO EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit reakci
Unie na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem.
•

Soulad s ostatními politikami Unie

Rozšíření acquis EU na státy ESVO EHP jejich začleněním do Dohody o EHP probíhá
v souladu s cíli a zásadami uvedené dohody, jejímž cílem je vytvoření dynamického
a jednotného Evropského hospodářského prostoru založeného na společných pravidlech
a rovných podmínkách hospodářské soutěže.
2.

PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

•

Právní základ

Právní předpisy, které mají být začleněny do Dohody o EHP, jsou založeny na článku 196
Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl. 218 odst. 9 uvedené smlouvy.
Podle čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2894/942 o některých prováděcích pravidlech
k Dohodě o EHP zaujímá postoj Unie k takovým rozhodnutím Rada na návrh Komise.
•

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Návrh je v souladu se zásadou subsidiarity z tohoto důvodu:
cíle tohoto návrhu, totiž zajistit jednotnost vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo
na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu účinků lépe dosaženo na úrovni
Unie.
•

Proporcionalita

V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje tento návrh rámec toho, co je nezbytné
pro dosažení jeho cíle.
•

Volba nástroje

V souladu s článkem 98 Dohody o EHP je zvoleným nástrojem rozhodnutí Smíšeného výboru
EHP. Smíšený výbor EHP zajišťuje účinné provádění a fungování Dohody o EHP. Za tímto
účelem přijímá rozhodnutí v případech stanovených v Dohodě o EHP.
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3.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI
STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Nevztahuje se na tento návrh.
4.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Státy ESVO EHP finančně přispívají do mechanismu v souladu s jeho pozměněnými
ustanoveními ode dne 21. března 2019.
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RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 196 ve spojení
s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých
prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru3, a zejména na čl. 1
odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru4 (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila
v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné
o změně protokolu 31 k této dohodě.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje zvláštní ustanovení týkající se spolupráce
v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP, aby zahrnovala
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019,
kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie5.

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto
rozšířenou spolupráci od 21. března 2019.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojené předlohy
rozhodnutí,
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Postoj, který je třeba jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k
navrhované změně protokolu 31 k Dohodě o EHP, vychází z předlohy rozhodnutí Smíšeného
výboru EHP připojené k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne

V Bruselu dneV Bruselu dne
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Za Radu
předseda/předsedkyně
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