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Návrh prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření
odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Rumunsko požádalo o prodloužení platnosti opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice o DPH, aby mohlo uplatňovat mechanismus přenesení daňové povinnosti u výrobků
ze dřeva. Komise po posouzení této žádosti navrhuje prodloužit platnost odchylujícího se opatření do 31. prosince 2019.
9885/16

COM(2016) 354 final

2016/0163 (NLE)

st09885.cs16.pdf (365 KB, 7. 6. 2016)

3. 6. 2016 7. 6. 2016

Návrh nařízení Rady o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou
organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka
S cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků nalézt novou rovnováhu za současné nepříznivé převládající situace na trhu a zachovat důvěru v účinnost intervenčních
mechanismů, Komise navrhuje v roce 2016 zvýšit množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu. Návrh stanoví, aby se množstevní omezení
veřejného intervenčního nákupu za pevnou cenu zvýšila v případě másla na100 000 tun (namísto 50 000 tun) a sušeného odstředěného mléka na 350 000 tun (namísto 109 000
tun).
10133/16

COM(2016) 384 final

2016/0181 (NLE)

st10133.cs16.pdf (403 KB, 10. 6. 2016)

10. 6. 2016 10. 6. 2016

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
Právním základem pro předmětnou právní úpravu je článek 100 SFEU: "Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout vhodná ustanovení pro
dopravu námořní a leteckou." Předkládaný návrh novelizuje směrnici EP a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě a to v návaznosti na kontrolu
účelnosti právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí (v duchu programu REFIT). Konkrétně se upravují definice, oblast působnosti (aby lodě kratší 24 metrů byly vyloučeny
z oblasti působnosti směrnice), upravují se třídy osobních lodí. Dále jsou odstraněny zastaralé části, aktualizovány odkazy, úprava je zpřesněna a jsou odstraněny chyby a
nejasnosti. Byl doplněn článek týkající se výkonu přenesených pravomocí Komisí a článek, který obsahuje ustanovení o hodnocení. Lze shrnout, že novelizace nepřináší významné
změny stávající právní úpravy.
9953/16

COM(2016) 369 final

2016/0170 (COD)

st09953.cs16.pdf (523 KB, 8. 6. 2016)

7. 6. 2016 8. 6. 2016

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do
přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do
přístavů členských států nebo odplouvajících z nich
Právním základem úpravy dané problematiky je článek 100 odst. 2 SFEU: "EP a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout vhodná ustanovení pro dopravu námořní a
leteckou." Předkládaná novela navazuje na kontrolu účelnosti právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí (v duchu programu REFIT). Novelizované směrnice se upravují
tak, aby byly v souladu s novelou směrnice 2009/45/ES. Jsou proto upraveny definice. Dále jsou upravena ustanovení týkající se informací o osobách na palubě - bude
zaznamenáván i rok narození osob a informace budou zaznamenány ve vnitrostátním portálu. Tomu jsou přizpůsobeny povinnosti členských států. Jsou doplněna ustanovení
ohledně výkonu přenesené pravomoci Komisí a ohledně hodnocení.
9964/16

COM(2016) 370 final

2016/0170 (COD)

st09964.cs16.pdf (537 KB, 8. 6. 2016)

7. 6. 2016 8. 6. 2016
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v
liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES
Právním základem pro úpravu dané problematiky je čl. 100 odst. 2 SFEU: "EP a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout vhodná ustanovení pro dopravu námořní a
leteckou." Návrh reaguje na kontrolu účelnosti právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí (KOM (2015) 508 v konečném znění), která byla provedena v duchu programu
REFIT. Předkládaný návrh zavádí směrnici o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro (osobní plavidlo, které přepravuje více než 12 cestujících, vybavené
zařízením umožňujícím silničním nebo železničním vozidlům najet na loď nebo sjet z lodi) a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě. Dále je novelizována směrnice
2009/16/ES o státní přístavní inspekci (upravují se definice a vkládá se ustanovení týkající se inspekce lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel během provozu v
rámci liniové dopravy) a je rušena směrnice 1999/35/ES o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními
plavidly. Nová směrnice stanoví požadavky na inspekci před zahájením provozu, dále pravidelné inspekce, sankce, atp.
9965/16

COM(2016) 371 final

2016/0172 (COD)

st09965.cs16.pdf (541 KB, 8. 6. 2016)
Přílohy:
st09965-ad01.cs16.pdf (473 KB, 8. 6. 2016)

7. 6. 2016 8. 6. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů
spotřebitele (Text s významem pro EHP)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele je revizí
stávajícího nařízení 2006/2004, jež upravuje stejnou problematiku. Ze zprávy Komise o uplatňování uvedeného nařízení vyplynulo, že je třeba vyvinout účinnější mechanismy
spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právní úpravy EU na ochranu spotřebitele. Tento návrh nařízení současně vychází ze strategie
jednotného digitálního trhu, kterou Komise přijala 6. května 2015. Cílem návrhu je vyvinout účinnější mechanismy spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání
dodržování právních norem na ochranu spotřebitele. Návrh nařízení přináší mimo jiné rozšíření rozsahu působnosti stávajícího nařízení, odstraňování překážek v důsledku rozdílů
mezi vnitrostátními procesněprávními úpravami a pravomocemi vymáhání práva. Zabývá se také fungováním sítě SOOS a společnými opatřeními a úlohami Komise či dalších
subjektů. Oproti stávajícímu znění nařízení dochází k aktualizaci některých pojmů. Návrh nařízení má poskytnout nástroje k řešení rozsáhlého porušování právních předpisů na
ochranu spotřebitele ve formě koordinovaného dozoru, vyšetřování a mechanismů vymáhání práva.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 9611/16, 9706/16 a 9610/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
9565/16

COM(2016) 283 final

2016/0148 (COD)

st09565.cs16.pdf (1 MB, 7. 6. 2016)
Přílohy:
st09565-ad01.cs16.pdf (342 KB, 7. 6. 2016)
st09565-ad03.cs16.pdf (413 KB, 7. 6. 2016)

30. 5. 2016 7. 6. 2016

Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a
Republikou Kazachstán na straně druhé
Předkládaným rozhodnutím se přistupuje k uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Republikou Kazachstán, o níž byla zahájena jednání v roce 2011.
Dohoda posílí politické a hospodářské aktivity EU ve Střední Asii, zejména zajistí lepší regulační prostředí pro podniky v Kazachstánu. Dohoda obsahuje ustanovení týkající se
například politického dialogu, spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, obchodu a podnikání, spolupráce v oblasti hospodářského a udržitelného rozvoje a
spolupráce v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.
10023/16

JOIN(2016) 26 final

2016/0166 (NLE)

st10023.cs16.pdf (391 KB, 9. 6. 2016)
Přílohy:
st10023-ad01.cs16.pdf (1 MB, 9. 6. 2016)

8. 6. 2016 9. 6. 2016
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ES
Rakousko požádalo o povolení zavést opatření odchylující se od zvláštního režimu ziskové přirážky pro cestovní kanceláře. Touto žádostí se Rakousko chce odchýlit od článku 308
směrnice o DPH, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie, tím, že umožní cestovním kancelářím během období jednoho roku vypočítat jedinou ziskovou přirážku pro všechny
poskytnuté cestovní služby, které spadají do zvláštního režimu DPH (tj. pokud cestovní kancelář nevystupuje jako zprostředkovatel).
Komise se domnívá, že takové odchylující se opatření by poskytlo cestovním kancelářím se sídlem v Rakousku ve srovnání s cestovními kancelářemi se sídlem v jiných členských
státech zvláštní výhodu. Vzhledem k tomu, že místem zdanění je místo obchodní činnosti, mohla by tato výhoda způsobit problémy s ohledem na hospodářskou soutěž na vnitřním
trhu, zejména v době, kdy zákazníci nakupují stále více těchto služeb on-line. Cestovní kanceláře se sídlem v Rakousku (nebo přemisťující své sídlo do Rakouska) by podle žádosti o
odchylku měly možnost vypočítat celkovou ziskovou přirážku za kalendářní rok. Z toho důvodu by měly oproti cestovním kancelářím v jiných členských státech možnost vyrovnat
negativní přirážky plynoucí z určitých konkrétních poskytnutí služeb pozitivními přirážkami za jiná poskytnutí služby. To by vedlo k nižší povinnosti k DPH a následně k nižšímu
odvodu daně daňové správě.
Na základě výše uvedených skutečností vznáší Komise proti žádosti Rakouska námitku.
9886/16

COM(2016) 355 final

st09886.cs16.pdf (442 KB, 7. 6. 2016)

3. 6. 2016 7. 6. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků
třetích zemí
Sdělení představuje akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí, který představuje obecný politický rámec s cílem podpořit rozvoj a posílení vnitrostátních
integračních politik členských států s ohledem na státní příslušníky třetích zemí. Akční plán stanovuje priority v oblasti vzdělání, přístupu na pracovní trhy, přístupu ke službám a
sociální inkluze a představuje nástroje na podporu integrace.
Uvedený dokument souvisí s dokumentem 10012/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
10022/16

COM(2016) 377 final

st10022.en16.pdf (554 KB, 10. 6. 2016)

9. 6. 2016 10. 6. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro ekonomiku sdílení
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Evropský program pro ekonomiku sdílení, reaguje na existenci
nových obchodních modelů v rámci ekonomiky sdílení. Sdělení se zabývá takovými aspekty, jako jsou např. požadavky na přístup na trh nebo otázky poskytování služeb peer-t-peer prostřednictvím různých platforem pro spolupráci. V této souvislosti rozebírá i povahu smluvních vztahů mezi provozovatelem platformy, poskytovatelem služeb a uživatelem
či otázky odpovědnosti jednotlivých subjektů. Sdělení se dále zabývá také kritérii pro rozlišení mezi pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými při spolupráci s online
platformami. Opomenuty nejsou ani daňové záležitosti, zejména pokud se jedná o DPH, a také otázky snižování administrativní zátěže.
9911/16

COM(2016) 356 final

st09911.cs16.pdf (591 KB, 7. 6. 2016)

6. 6. 2016 7. 6. 2016
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plnění agendy jednotného trhu
pro pracovní místa, růst a investice
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plnění agendy jednotného trhu pro pracovní
místa, růst a investice se zabývá především plněním agendy jednotného trhu. V této oblasti již přijala některé strategie mající širokou podporu a nyní se hodlá více zaměřit na jejich
realizaci. Nejdůležitější opatření zahrnuje strategie pro jednotný trh, pro jednotný digitální trh a akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů. Komise zdůrazňuje nezbytnost
společné snahy normotvůrců, neboť dle jejího názoru nestačí pouze předložit návrhy, ale také je schválit a dále prosazovat, uplatňovat a monitorovat. Komise dále zdůrazňuje
důležitost podpory investic, přičemž za důležitý považuje především přístup podniků k financování. Současně Komise vyzývá Evropský parlament k pokročení ve schvalování dosud
neschválených dokumentů, např. balíčku týkajícího se sekuritizace nebo otázky zavedení jednoduššího, rychlejšího a levnějšího režimu prospektu. Některé změny naopak již
vstoupily v platnost, např. zavedení nových obezřetnostních pravidel pro pojišťovny (Solventnost II) sloužících mimo jiné k podpoře investic do infrastruktury ve formě snížení
kapitálových požadavků. Komise také zahájila veřejnou konzultaci, pokud se jedná o restrukturalizaci podniku a platební neschopnost. Komise se ve sdělení dále věnuje stimulaci
nových obchodních příležitostí a vydala v této oblasti balíček legislativních návrhů týkajících se digitalizace evropského průmyslu a digitálních služeb. Komise se také zabývá
infrastrukturou datového připojení a novými obchodními modely usnadněnými online-platformami. Komise vyjadřuje své odhodlání i v odstraňování překážek on-line činnosti.
Nevynechává ani otázku autorských práv. Za účelem posílení schopnosti podniků inovovat v digitálním světě navrhla Komise přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních
službách. Komise se ve sdělení dále věnuje odstraňování regulačních a správních překážek pro podnikatele a usiluje o zlepšení ochrany spotřebitele na vnitřním trhu. V neposlední
řadě se Komise zabývá i otázkami DPH, elektronickým zadáváním zakázek a eGovernmentem.
9915/16

COM(2016) 361 final

st09915.cs16.pdf (299 KB, 7. 6. 2016)
Přílohy:
st09915-co01.cs16.pdf (236 KB, 7. 6. 2016)
st09915-ad01.cs16.pdf (234 KB, 7. 6. 2016)

6. 6. 2016 7. 6. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Plnění závazků EU v oblasti zabezpečení potravin a výživy: druhá dvouletá zpráva
Zpráva informuje o činnosti Unie a členských států v rámci politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím v oblasti zabezpečení potravin a výživy. Shrnuje období posledních dvou let z
hlediska vývoje celosvětových a evropských politik a informuje o prostředcích, které byly vyplaceny na zabezpečení potravin a výživy. Dále pojednává o pokroku z hlediska kritérií
výkonnosti pro priority politiky a zdůrazňuje koordinaci a zásadu rozvoje pod vedením příslušné země při zajišťování účinnosti pomoci. Zpráva se podrobněji věnuje posílení oblasti
výživy a také inkluzivním zemědělsko-potravinářským řetězcům a systémům. Součástí zprávy jsou také doporučení pro další postup, která zahrnují udržení dané problematiky v
popředí politické agendy, vícesektorový přístup k řešení podvýživy, podporu partnerským zemím při řešení dopadů změny klimatu, uznání významu hospodářského růstu venkova,
zodpovědné zapojení soukromého sektoru, investice do výzkumu a inovací a posílení jejich dopadů, koordinace a sladění zpracovávání zpráv o výsledcích a posílení společného
plánování.
9978/16

COM(2016) 244 final

st09978.cs16.pdf (549 KB, 7. 6. 2016)

7. 6. 2016 7. 6. 2016

Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci
Sdělení předkládá nový rámec pro partnerství se třetími zeměmi v oblasti migrace. Základem koordinovanějšího, systematičtějšího a strukturovanějšího přístupu bude těsnější
spolupráce EU a členských států s prioritními třetími zeměmi původu a tranzitu. Dosahování výsledků bude motivováno kombinací pozitivních a negativních pobídek obsažených v
paktech s partnerskými zeměmi. Sdělení také určuje klíčová opatření jako např. schválení partnerského rámce, určení omezeného počtu prioritních třetích zemí, zřízení
koordinačního mechanismu mezi EU a členskými státy, zřízení fondu pro vnější investice. Dalším krokem bude vyjednávání o paktech a spolupráci s prioritními zeměmi např.
Nigerem, Nigérií, Senegalem, Mali, Etiopií, Tuniskem. Vzhledem k situaci v Libyi by zvláštní podpora měla být poskytnuta tamější vládě za účelem zvládnutí nelegálních
migračních toků.
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Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dosahování přínosů politik EU v oblasti
životního prostředí s pomocí pravidelného přezkumu jejich provádění
Předkládané sdělení stanoví postup, který prokazuje obnovený závazek Komise k lepšímu provádění politiky a právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dokument se skládá z
šesti částí. První část se věnuje nedostatkům a jejich dopadům - v důsledku neuspokojivého provádění vznikají environmentální, ekonomické a sociální náklady; neplnění unijních
cílů jde rovněž na úkor důvěryhodnosti vnitrostátních orgánů i EU v očích občanů. Druhá část se věnuje potřebě strategického a komplexního přístupu. Třetí část se týká zásad a
cílů přezkumu provádění environmentální politiky - hlavním cílem je podpořit plnění cílů stávajících politik a právních předpisů v oblasti životního prostředí a zároveň zajistit rovné
zacházení s členskými státy; přezkum by měl být inkluzivní, participativní a flexibilní. Část čtvrtá vymezuje cyklus přezkumu - jako první se budou každé dva roky vypracovávat
zprávy o jednotlivých zemích, na ně bude navazovat tvorba rámce pro vrcholná jednání o výrazných problémech s prováděním; Komise bude vypracovávat tematické zprávy, v
nichž bude zkoumat určité otázky. Komise bude spolupracovat s Radou a informovat EP. Počínaje druhým cyklem bude Komise podávat zprávy o pokroku při provádění. V části
páté jsou shrnuty očekávané přínosy - zlepšení účinnosti a účelnosti plnění politik a právních předpisů, členské státy získají příležitost k vzájemnému vyměňování osvědčených
postupů, Komise dostane příležitost hledat systémová řešení. Předposlední část dokumentu uvádí vztah k dalším iniciativám. Závěrem je upozorněno, že příprava zpráv v
jednotlivých zemích s sebou neponese další zátěž pro členské státy a nevzniknou žádné nové povinnosti podávání zpráv.
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Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Vstříc unijní strategii pro mezinárodní kulturní vztahy
Společné sdělení návrhu unijní strategie pro mezinárodní kulturní vztahy se zaměřuje na zlepšování kulturní spolupráce mezi partnerskými zeměmi v rámci tří hlavních oblastí:
podpora kultury jako nástroje pro sociální a ekonomický rozvoj, podpora kultury a mezikulturního dialogu pro mírové řešení komunitních vztahů a podpora spolupráce v oblasti
kulturního dědictví. Prostřednictvím této strategie usiluje Komise také o posílení statusu EU jako silného globálního hráče.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Konečné hodnocení víceletého programu EU
pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie (Bezpečnější internet)
Zpráva je předkládána za účelem zveřejnění výsledků hodnocení programu Bezpečnější internet 2009–2013. Podle Komise program dosáhl svých hlavních cílů. Mezi klíčové faktory
úspěchu podle sdělení patří panevropský rozměr činností, zřizování center pro bezpečnější internet (Safer Internet Centres, SIC) ve všech členských státech, jakož i úzká
spolupráce mezi různými zúčastněnými subjekty. Ze zjištění vyplývá, že Komise by měla nadále:
− pokračovat v nejúčinnějších činnostech, zejména pokud jde o centra bezpečnějšího internetu, v cíleném výzkumu a v evropské koordinaci opatření,
− zlepšit opatření pro sledování činností prováděných v rámci projektů,
− dále komunikovat a spolupracovat na všech úrovních,
− zajistit větší účast členských států a daného odvětví.
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