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Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané
hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19
Předkládaný návrh je jedním z opatření, jimiž Komise reaguje na opětovný nárůst počtu případů onemocnění koronavirem v Evropě. Jeho cílem je podpořit dostupnost základních
léků a zdravotnického vybavení. Návrhem se zavádí dočasná odchylka od směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, která umožní členským státům uplatňovat nulovou
sazbu DPH na očkovací látky a testovací soupravy používané v boji proti koronaviru. Tato odchylka by měla být v platnosti nejdéle do 31. prosince 2022.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení (EU) č. 952/2013
Úloha celních orgánů členských států zahrnuje prosazování více než 60 necelních právních aktů EU na vnějších hranicích Unie. Tyto akty ukládají obchodníkům různé povinnosti,
které se týkají přibližně 39,7 milionu celních prohlášení ročně, což způsobuje neúměrnou administrativní zátěž. V posledních letech se proto zintenzivnily činnosti směřující k
vytvoření jednotného portálu, který by zefektivnil celní odbavení uvnitř a napříč EU. V roce 2015 zahájila Komise pilotní projekt jednotný celní portál EU – společný veterinární
vstupní doklad (EU CSW-CVED), na nějž navázal jednotný celní portál EU pro výměnu certifikátů (EU CSW-CERTEX). Aby byl jednotný portál plně úspěšný, je třeba, aby se do něj
zapojily všechny členské státy.
V rámci provádění akčního plánu pro posunutí celní unie na další úroveň, který byl přijat v září 2020, sleduje předkládaný návrh tři cíle: 1) vymezení správního rámce pro lepší
spolupráci mezi celními a příslušnými partnerskými orgány a rozvoj interoperabilních řešení, 2) zlepšení pracovních postupů mezi regulačními orgány, které se účastní
mezinárodního obchodu a 3) stanovení rámce pro harmonizaci údajů a umožnění opakovaného využívání dat pro plnění různých formalit vyžadovaných celními a necelními orgány
v oblasti mezinárodního obchodu. Návrh navazuje na stávající pilotní projekt EU CSW-CERTEX a vytváří právní základ pro stanovení povinnosti jeho používání pro všechny členské
státy. Hlavní prvky návrhu zahrnují:
• vytvoření centralizovaného systému EU za účelem vzájemného propojení vnitrostátních jednotných portálů pro oblast celnictví a necelních systémů EU, což umožní digitální
spolupráci mezi regulačními orgány, které se účastní odbavení zboží;
• harmonizování vnitrostátních jednotných portálů pro oblast celnictví a jejich funkcí a
• zavedení konkrétních pravidel pro digitální správní spolupráci.
Příloha nařízení bude obsahovat seznam necelních formalit EU nezbytných pro mezinárodní obchod se zbožím, jejichž příslušné systémy budou propojeny s portálem EU CSWCERTEX za účelem výměny informací s vnitrostátními jednotnými portály pro oblast celnictví. Tento seznam bude obsahovat necelní systémy EU a příslušné platné předpisy EU
upravující formality, jichž se toto nařízení týká. Tyto formality budou začleněny do jednotného portálu EU pro oblast celnictví prostřednictvím postupného provádění do 3. března
2025.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého
zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Od 1. ledna 2021 bude podle nařízení Rady (ES) č. 428/2009 vývoz zboží dvojího užití z EU do Spojeného království podmíněn vývozním povolením vydaným příslušným
vnitrostátním orgánem členského státu, v němž je vývozce usazen. Aby se zmírnily dopady tohoto důsledku vystoupení Spojeného království z EU, navrhuje Komise zařadit Spojené
království do přílohy IIa nařízení, a tudíž kontrolovat vývoz do Spojeného království v rámci všeobecného vývozního povolení Unie EU001. Vzhledem k tomu, že Spojené království
je smluvní stranou příslušných mezinárodních smluv a členem mezinárodních režimů nešíření a plně dodržuje související povinnosti a závazky a současně uplatňuje přiměřené a
náležité kontroly za účelem dosažení cílů uvedeného nařízení, nebude mít toto zařazení podle Komise negativní dopad na bezpečnost EU a mezinárodní bezpečnost.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o zrušení nařízení (EU) č.
640/2010
Předkládaným návrhem se zavádí program Unie pro dokumentaci úlovků tuňáka obecného na podporu provádění opatření k zachování a řízení zdrojů přijatých Mezinárodní komisí
na ochranu tuňáků v Atlantiku v souvislosti se systémem dokumentace úlovků tuňáka obecného a povinným používáním elektronického systému dokumentace úlovků tuňáka
obecného (eBCD) pro účely určení původu všech tuňáků obecných. Návrh upravuje: používání osvědčení o úlovku a zpětném vývozu a pravidla pro zaznamenávání a potvrzování
úlovků a následné uvádění na trh; zaznamenávání a potvrzování úlovků a obchodu prostřednictvím elektronického systému dokumentace úlovků; ověřování, předávání údajů a
podávání zpráv a přenesené pravomoci.
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
Předkládaný návrh představuje iniciativu Komise na provedení evropského pilíře sociálních práv v oblasti spravedlivých minimálních mezd. Navazuje na sdělení „Silná sociální
Evropa pro spravedlivou transformaci“ z ledna 2020. Zákonné minimální mzdy sice v posledních letech vzrostly, ve většině členských států jsou však ve srovnání s jinými mzdami
příliš nízké a nedokáží zajistit důstojné životní podmínky. Cílem navrhované směrnice je proto zajistit, aby pracovníci v Unii byli chráněni formou přiměřených minimálních mezd,
které jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují. Za tím účelem návrh stanoví rámec pro větší přiměřenost minimálních mezd a lepší přístup pracovníků k ochraně
formou minimální mzdy. Konkrétně se zaměřuje na:
• podporu kolektivního vyjednávání o mzdách ve všech členských státech, včetně přijetí opatření na podporu kapacity sociálních partnerů zapojit se do kolektivního vyjednávání;
• nastavení zákonné minimální mzdy na přiměřené úrovni s přihlédnutím k sociálněekonomické situaci a regionálním a odvětvovým rozdílům - stabilní a jasné vymezení
vnitrostátních kritérií pro stanovení a aktualizaci zákonné minimální mzdy, pravidelná a včasná aktualizace, omezení odchylek a ohraničení jejich trvání a rozsahu, ochrana před
neodůvodněnými nebo nepřiměřenými srážkami, zapojení sociálních partnerů do stanovování a aktualizace zákonné minimální mzdy, zajištění účinného přístupu pracovníků k
zákonné minimální mzdě a
• podporu dodržování předpisů a jejich prosazování a sledování ve všech členských státech, včetně dodržování zákonné minimální mzdy a podmínek kolektivních smluv při plnění
veřejných zakázek, zajištění přístupu pracovníků a jejich zástupců k účinnému a nestrannému řešení sporů a k právu na nápravu, včetně odpovídající náhrady, jakož i účinnou
ochranu před jakoukoli formou újmy v případě, že se rozhodnou uplatnit své právo na obhajobu svých práv, a stanovení sankcí za porušení vnitrostátních předpisů o minimální
mzdě.
12477/20

COM(2020) 682 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0310(COD)

st12477.cs20.pdf (744 KB, 3. 11. 2020)
Přílohy:
st12477-ad03.cs20.pdf (503 KB, 3. 11. 2020)

30. 10. 2020 3. 11. 2020

3

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

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise o dodatečných opatřeních v reakci na covid-19
V souvislosti s opětovným nárůstem počtu případů onemocnění covidem-19 napříč EU představuje předkládané sdělení soubor dalších opatření v klíčových oblastech pro posílení
reakce EU. Opatření jsou zaměřena na:
1) zajištění toku informací s cílem umožnit informované rozhodování - poskytování všech relevantních údajů členskými státy Komisi a středisku ECDC a modernizace portálu
střediska ECDC do dubna 2021;
2) účinné a rychlé testování - uvolnění 100 milionů EUR z nástroje pro mimořádnou podporu na přímý nákup rychlých testů na antigeny, společné zadávání veřejných zakázek,
předložení vnitrostátních strategií testování do poloviny listopadu;
3) plné využívání aplikací pro trasování kontaktů - vývoj vnitrostátních trasovacích aplikací a jejich propojení prostřednictvím evropské služby federační brány, zavedení účinných a
kompatibilních aplikací;
4) účinné očkování - závěry z prvního přehledu vnitrostátních plánů očkování v listopadu, vytvoření platformy pro sledování účinnosti očkovacích strategií;
5) efektivní komunikace s občany - zahájení vnitrostátních komunikačních kampaní;
6) zajištění základních dodávek - nové společné zadávání veřejných zakázek na vybavení pro očkování, pozastavení cel a DPH z dováženého zdravotnického vybavení do konce
dubna 2021, urychlené přijetí návrhu výjimek pro testovací sady a očkovací látky;
7) usnadnění bezpečného cestování - vytvoření společného přístupu k omezení volného pohybu a ke karanténě, společný evropský digitální formulář pro vyhledávání cestujících
(prosinec 2020), spuštění mobilní aplikace Re-open EU v nadcházejících týdnech, přezkum kritérií v rámci konceptu společného přístupu k volnému pohybu;
8) rozšíření používání "zelených pruhů".
Dne 11. listopadu Komise přijme balíček iniciativ, který položí první stavební kameny evropské zdravotní unie a který bude mj. obsahovat návrh na řešení vážného přeshraničního
ohrožení zdraví, který stanoví komplexnější přístup k připravenosti na krize, dohledu a reakci na ně, a změny v mandátech Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a
Evropské agentury pro léčivé přípravky.
12636/20
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Sdělení Komise - Covid-19 - Pokyny týkající se osob osvobozených od dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o provádění doporučení
Rady 2020/912 ze dne 30. června 2020
Tento dokument poskytuje pokyny pro provádění doporučení Rady 2020/912, pokud jde o osoby osvobozené od dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Zejména
objasňuje výklad pojmu „rodinný příslušník“ v kontextu osvobozených rodinných příslušníků občanů Unie nebo dlouhodobě pobývajících rezidentů v EU a poskytuje pokyny týkající
se konkrétních kategorií cestujících s nezbytnou funkcí nebo potřebou uvedených v příloze II doporučení Rady (část III), konkrétně oblasti působnosti kategorií s ohledem na
příslušné acquis EU a dokladů nebo jiných důkazů, které mohou být vyžádány od státních příslušníků třetích zemí, pro prokázání toho, že spadají do jedné z těchto kategorií.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o úpravě dopravních „zelených pruhů“ v zájmu udržení chodu hospodářství během opětovného
vypuknutí pandemie covidu-19
V souvislosti s vypuknutím pandemie covidu-19 přijala Komise dne 23. března sdělení o zavádění zelených pruhů podle Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany
zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb. Ústředním konceptem zelených pruhů je zaručit nepřetržité fungování dodavatelských řetězců na jednotném trhu a
zabránit možným nedostatkům.
S ohledem na opětovné vypuknutí pandemie stanoví toto sdělení opatření, která budou i nadále zajišťovat pohyb zboží a volný pohyb pracovníků v dopravě přes hranice vzhledem
ke kombinaci zdravotních a ekonomických naléhavých potřeb, které je třeba zajistit. Jejich cílem je především 1) zaručit plynulost nákladní dopravy, 2) podporovat kritické
pracovníky v dopravě, 3) zlepšovat multimodální logistiku a 4) zajišťovat cestujícím vždy alespoň minimální konektivitu. V roce 2021 předloží Komise akční plán pro pandemickou
pohotovost v dopravě, který by měl zahrnovat: revizi režimu v nařízení Omnibus; systematické prověřování právních předpisů EU za účelem případného zařazení ustanovení pro
případ krize; pokyny členským státům za účelem zajištění minimální úrovně koordinace odchylek od pravidel silniční dopravy týkajících se doby řízení a doby odpočinku; návrh
kritérií pro zajištění minimálních základních služeb v oblasti osobní dopravy; neustálé sledování dodržování jízdního řádu a včasných příjezdů železničních nákladních vlaků na
hraniční stanice včetně doby prodlev; revizi pravidel EU pro přidělování volných letištních časů na letištích Společenství a prodloužení výjimečných opatření pro provozování
leteckých služeb s ohledem na pandemii covidu-19 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, pokud to bude podle platných kritérií odůvodněné.
12405/20

COM(2020) 685 final

st12405.cs20.pdf (579 KB, 3. 11. 2020)
Přílohy:
st12405-ad01.cs20.pdf (650 KB, 3. 11. 2020)

29. 10. 2020 3. 11. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o
zrušení směrnice 2000/30/ES
V souladu s požadavky směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel předkládá Komise zprávu o jejím provádění za období od 20. května 2018, kdy
se směrnice začala používat. Vnitrostátní opatření nezbytná pro dosažení souladu se směrnicí měla být přijata do 20. května 2017. Ve stanoveném termínu směrnici provedlo pouze
osm členských států, dalších 20 států směrnici provedlo poté, co Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti. Pokud jde o soulad vnitrostátních opatření s opatřeními směrnice,
předběžné hodnocení naznačuje, že provedení je ve většině členských států celkově uspokojivé. V některých případech může Komise zvážit zahájení výměn s dotčenými členskými
státy s cílem objasnit potenciální problémy v případě nesouladu. To se týká např. rozšíření systému hodnocení rizika o informace pocházející ze silničních technických kontrol,
zavedení samostatné prvotní a podrobnější fáze silniční technické kontroly nebo nové povinnosti shromažďovat různé soubory informací po prvotních a podrobnějších kontrolách.
Pokud jde o dopady směrnice na různé aspekty silniční technické kontroly užitkových vozidel, bylo by možné vyvodit smysluplné závěry pouze na základě údajů získaných po
nepřetržitém tříletém období používání, tj. nejdříve ve druhé polovině roku 2021. Komise bude situaci a další postupy pečlivě sledovat a ve vhodný čas připraví následné hodnocení
(další zpráva by měla být předložena do 20. května 2022).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
Směrnice 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci, aby tato zařízení podléhala bezpečnostním požadavkům stanoveným směrnicí a případně mohla být přeřazena do jiné kategorie. Pravomoc je Komisi svěřena na dobu
pěti let od 1. června 2015 a její přenesení se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitky. Komise
svěřenou pravomoc dosud nevyužila, avšak není vyloučeno, že by tak mohla učinit v budoucnu.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru
Předkládaná zpráva představuje klíčové výsledky hodnocení a poznatky z uplatňování směrnice 2008/48/ES za posledních 10 let. Směrnice se vztahuje na spotřebitelské úvěry v
rozmezí 200 až 75 000 EUR a jejím cílem je jednak zlepšit ochranu spotřebitele a jednak podpořit vznik dobře fungujícího vnitřního trhu spotřebitelských úvěrů. Členské státy měly
směrnici provést do vnitrostátního práva do 11. června 2020.
Z hodnocení, které bylo provedeno v roce 2019, vyplývá, že směrnice je při naplňování svých cílů účinná pouze částečně a právní prostředí v oblasti spotřebitelských úvěrů je v EU
stále značně fragmentované. Nejúčelnější ustanovení směrnice se týkají práva na odstoupení od smlouvy, předčasného splacení a roční procentní sazby nákladů. Na druhou stranu
ustanovení týkající se posouzení úvěruschopnosti a úvěrových databází nejsou plně účinná. Přínos v oblasti omezení poškození spotřebitele však převažuje nad náklady spojenými
se vstupem směrnice v platnost. Oba cíle směrnice jsou stále relevantní. Mezi hlavní zjištěné problémy patří: výjimky z působnosti směrnice a nepokrytí celého procesu poskytování
úvěrů, nejistota ohledně nových forem úvěrů a nepřesné znění některých ustanovení, obtížná dostupnost povinně zveřejňovaných informací v online prostředí, nedostatečně
transparentní televizní a rozhlasové reklamy na spotřebitelské úvěry, nedostatky týkající se posouzení úvěruschopnosti a úvěrových databází a značné rozdíly v typech a úrovních
vnitrostátních sankcí za porušení směrnice. Rychlá digitalizace a inovace produktů bude pravděpodobně vyžadovat přezkum určitých ustanovení směrnice, v jehož rámci by mohly
být odstraněny i další nedostatky týkající se např. definic. Ačkoli se zdá, že většina limitů a procentních hodnot ve směrnici nevyžaduje změny, mezi zúčastněnými stranami panuje
široká shoda v tom, že limit 200 – 75 000 EUR vztahující se k oblasti působnosti směrnice by mohl být přehodnocen. Revizi směrnice plánuje Komise na druhé čtvrtletí roku 2021.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (ES) č. 471/2009 o statistice
Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi
Nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi svěřuje Komisi v několika ustanoveních pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci mj. za účelem úpravy seznamu celních režimů, označení zvláštního zboží nebo pohybů, vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky, dalšího upřesnění statistických údajů,
shromažďování údajů o zvláštním zboží nebo pohybech nebo úpravy úrovní souhrnu pro partnerské země, zboží a měny pro statistiku obchodu podle fakturační měny. Pravomoc je
Komisi svěřena na dobu pěti let od 20. října 2016 a její přenesení se automaticky prodlužuje o dalších pět let, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku.
Komise přenesenou pravomoc dosud nevyužila a vzhledem k tomu, že nařízení bude s účinkem od 1. ledna 2022 zrušeno, skončí případné prodloužení přenesení pravomoci na
období po 20. říjnu 2021 dne 31. prosince 2021.
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