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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením ce na trh a kterým se mění nařízení (ES) č.
1069/2009 a (ES) č. 1107/2009
Nařízení přispívá k přechodu Unie k oběhovému hospodářství. Jeho cílem je vyřešit problémy, jež byly zjištěny při hodnocení ex post nařízení (ES) č. 2003/2003 o hnojivech v roce
2010. Jeho hlavní myšlenkou je to, že nařízení č. 2003/2003 se týká téměř výhradně hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných anorganických materiálů. Ke hnojení jsou však
využívány i recyklované nebo organické materiály a to je třeba podpořit. Proto by měly být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových
recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby
zahrnovala recyklované a organické materiály. Nařízení stanovuje, že členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány hnojivé výrobky s označením CE - nařízení
stanovuje požadavky pro tyto výrobky (v přílohách). Dále jsou stanoveny odpovídající povinnosti pro hospodářské subjekty, je upraven dozor nad trhem Unie, postup kontroly,
apod. Je stanoveno, že členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení. Nařízení se má použít od 1. ledna 2018.
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti
udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
Komise vedla jednání s vládou Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a
prováděcího protokolu k této dohodě. Po ukončení těchto jednání došlo dne 21. října 2015 k parafování nové dohody a nového protokolu. Dohoda bude platit po dobu osmi a
protokol po dobu čtyř let od prvního dne jejich prozatímního provádění, tzn. od data jejich podpisu.
Nová dohoda tvoří rámec, který zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky a její vnější rozměr, a usiluje o navázání strategického partnerství mezi Evropskou unií
a Cookovými ostrovy. Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v rybolovné oblasti Cookových ostrovů. Cílem je také prohloubit spolupráci mezi
Evropskou unií a Cookovými ostrovy, aby byla v zájmu obou stran podporována politika udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti
Cookových ostrovů. Protokol stanoví rybolovná práva pro čtyři plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů.
Komise navrhuje, aby Rada schválila podpis a prozatímní provádění této nové dohody a jejího prováděcího protokolu.
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Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu
k této dohodě
Komise vedla jednání s vládou Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a
prováděcího protokolu k této dohodě. Po ukončení těchto jednání došlo dne 21. října 2015 k parafování nové dohody a nového protokolu. Dohoda bude platit po dobu osmi a
protokol po dobu čtyř let od prvního dne jejich prozatímního provádění, tzn. od data jejich podpisu.
Nová dohoda tvoří rámec, který zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky a její vnější rozměr, a usiluje o navázání strategického partnerství mezi Evropskou unií
a Cookovými ostrovy. Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v rybolovné oblasti Cookových ostrovů. Cílem je také prohloubit spolupráci mezi
Evropskou unií a Cookovými ostrovy, aby byla v zájmu obou stran podporována politika udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti
Cookových ostrovů. Protokol stanoví rybolovná práva pro čtyři plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů.
Komise navrhuje, aby Rada se souhlasem Evropského parlamentu přijala rozhodnutí o uzavření této nové dohody a tohoto nového protokolu.
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Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v
oblasti udržitelného rybolovu
Komise vedla jednání s vládou Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a
prováděcího protokolu k této dohodě. Po ukončení těchto jednání došlo dne 21. října 2015 k parafování nové dohody a nového protokolu. Dohoda bude platit po dobu osmi a
protokol po dobu čtyř let od prvního dne jejich prozatímního provádění, tzn. od data jejich podpisu.
Nová dohoda tvoří rámec, který zohledňuje priority reformované společné rybářské politiky a její vnější rozměr, a usiluje o navázání strategického partnerství mezi Evropskou unií
a Cookovými ostrovy. Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v rybolovné oblasti Cookových ostrovů. Cílem je také prohloubit spolupráci mezi
Evropskou unií a Cookovými ostrovy, aby byla v zájmu obou stran podporována politika udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti
Cookových ostrovů. Protokol stanoví rybolovná práva pro čtyři plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů.
Komise navrhuje, aby Rada schválila podpis a prozatímní provádění této nové dohody a jejího prováděcího protokolu.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise o vyhodnocení kvality údajů předaných členskými státy v roce 2014 týkajících se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých
zahraničních investic
Zpráva Komise o vyhodnocení kvality údajů předaných členskými státy v roce 2014 týkajících se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
hodnotí kvalitu relevantních údajů, které byly v roce 2014 předány EU členskými státy na základě nařízení (ES) č. 184/2005. Zpráva poskytuje informace vztahující se k hodnocení
kvality poskytnutých údajů. Hodnotí se v ní především, zda poskytnuté údaje splňují sedm kritérií kvality, a to je relevance, přesnost, včasnost, dochvilnost, dostupnost,
srozumitelnost, srovnatelnost a soudržnost. Hodnocení kvality bylo provedeno v součinnosti s Výborem pro platební bilanci. Ze zprávy vyplývá, že některé země musí zlepšit
úplnost poskytnutých údajů. Jiné označují značný podíl dat jako důvěrná nebo nezveřejnitelná data, těmto zemím Komise doporučuje aplikovat kritéria důvěrnosti stanovená v
nařízení (ES) č. 223/2009, neboť aplikace přísnějších kritérií zkresluje výsledky statistik. Dále by měly být sníženy asymetrie údajů a hodnota chyb a opomenutí.
7465/16

COM(2016) 163 final

st07465.cs16.pdf (247 KB, 31. 3. 2016)

31. 3. 2016 31. 3. 2016

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

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 1337/2011 o evropské
statistice trvalých kultur
Komise předložila zprávu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o evropskou statistiku trvalých kultur. Akty v přenesené pravomoci mohou měnit
členění druhů podle skupin, třídy hustoty a třídy stáří stanovené v příloze I nařízení a dále proměnné/charakteristiky, třídy velikosti, stupně specializace a odrůdy révy vinné
stanovené v příloze II. Komise dosud pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci jí svěřené nařízením (EU) č. 1337/2011 nevykonávala.
Komise v závěru zprávy uvádí, že by měla i nadále mít přenesené pravomoci svěřené jí podle článku 11 nařízení, neboť je možné, že v budoucnosti bude muset vydat akt v
přenesené pravomoci, aby mohla změnit body uvedené v čl. 4 odst. 3 nařízení.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky upravuje některé aspekty povinností majitelů lodí
v oblasti pojištění pro námořní nároky. Doplňuje související mezinárodní nástroje a vnitrostátní pravidla týkající se trestní a správní odpovědnosti majitelů lodí. Pojištění majitelů
lodí musí odpovídat příslušné maximální částce pro omezení odpovědnosti, jak stanoví úmluva z roku 1996. Směrnice platí čtyři roky a Komise ve zprávě došla k závěru, že funguje
dobře. Většina majitelů lodí plujících pod vlajkami EU nebo vstupujících do přístavů EU má odpovídající pojištění. Některé záležitosti týkající se uplatňování směrnice by však bylo
možné zlepšit větším využíváním systému pro využívání provozních informací za účelem jednotnějšího uplatňování směrnice.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti se věnuje případné nutnosti zvláštních ustanovení týkajících se požadavků na složení a označování mléčných
nápojů a podobných výrobků určených malým dětem. Zpráva plní povinnost stanovenou článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 o potravinách
určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti („nařízení o potravinách pro určité skupiny“). Podle
článku 12 uvedeného nařízení je Komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) povinna předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o případné
nutnosti zvláštních ustanovení týkajících se mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem. Většina zainteresovaných stran, které byly konzultovány, podporovala
další opatření. Některé vnitrostátní orgány nicméně zdůrazňovaly, že zvláštní opatření nejsou třeba, neboť horizontální předpisy potravinového práva EU dokážou tuto oblast
účinně regulovat. Komise dospěla k závěru, že správné a úplné používání obecného rámce potravinového práva EU je dostatečné pro regulaci složení výživy pro malé děti a
sdělování vlastností výrobků.
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