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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropskostředomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o žádost Gruzie, aby se stala smluvní stranou úmluvy
V návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských
preferenčních pravidlech původu, pokud jde o žádost Gruzie, aby se stala smluvní stranou úmluvy, je navrhováno, aby výbor rozhodnutím Gruzii vyzval k přistoupení k výše
uvedené úmluvě. Jedinou podmínkou přistoupení třetí strany k úmluvě totiž je, že má tato strana platnou dohodu o volném obchodu s alespoň jednou ze smluvních stran Úmluvy,
což Gruzie splňuje. Gruzie podala depozitáři úmluvy písemnou žádost o přistoupení k úmluvě dne 23. září 2015.
9573/16

COM(2016) 282 final

2016/0147 (NLE)

st09573.cs16.pdf (364 KB, 30. 5. 2016)
Přílohy:
st09573-ad01.cs16.pdf (345 KB, 30. 5. 2016)

27. 5. 2016 30. 5. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v
některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 33.02.03.01 – Právo obchodních společností)
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých
oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 33.02.03.01 – Právo obchodních společností) má pozměnit Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo
čtyři svobody tak, aby bylo členským státům ESVO EHP umožněno podílet se na opatřeních EU v souvislosti s rozpočtovou položkou právo obchodních společností. Komise tímto
předkládá ve spolupráci s ESVČ Radě návrh rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, aby jej Rada přijala jako postoj EU.
9816/16

COM(2016) 362 final

2016/0165 (NLE)

st09816.cs16.pdf (364 KB, 3. 6. 2016)
Přílohy:
st09816-ad01.cs16.pdf (356 KB, 3. 6. 2016)

2. 6. 2016 3. 6. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU)
2015/848 o insolvenčním řízení
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním
řízení navazuje na změnu vnitrostátních insolvenčních právních předpisů Polska, které v této souvislosti požádalo Komisi o změnu seznamů uvedených v přílohách A a B uvedeného
nařízení. Podle tohoto nařízení lze vnitrostátní řízení považovat za insolvenční pouze v případě, že je uvedeno v příloze A nařízení. V opačném případě se nařízení na dané řízení
nevztahuje. Komise žádost Polska pečlivě posoudila a došla k závěru, že nařízení by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
9710/16

COM(2016) 317 final

2016/0159 (COD)

st09710.cs16.pdf (194 KB, 1. 6. 2016)
Přílohy:
st09710-ad01.cs16.pdf (415 KB, 1. 6. 2016)

1. 6. 2016 1. 6. 2016
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států
upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících
poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu vychází ze zhodnocení této směrnice ex-post ze strany Evropské komise v rámci programu
REFIT, z něhož vyplynuly některé oblasti, které lze zjednodušit bez ohrožení cílů směrnice. Směrnice má být i v revidovaném znění založena na principu minimální harmonizace.
Pokud se jedná o zásadu země původu pro poskytovatele, tato zásada má být zachována a posílena zjednodušením pravidel určujících příslušnosti určité země. Současně má být
rozšířena působnost směrnice i na služby platforem pro sdílení videonahrávek, pokud se jedná o organizační uspořádání sdíleného obsahu. Vzhledem k ustanovením směrnice o
elektronickém obchodu by však členským státům nemělo být povoleno, aby poskytovatelům ukládaly obecnou povinnost kontrolovat obsah sdílený na těchto platformách.
Revidované znění směrnice ukládá poskytovatelům povinnost vyhradit určitý vysílací prostor evropským dílům. Revidované znění směrnice také posílí ochranu nezletilých osob
před nevhodnými obchodními sděleními, týkajícími se např. některých nezdravých potravin.
9479/16

COM(2016) 287 final

2016/0151 (COD)

st09479.cs16.pdf (665 KB, 31. 5. 2016)
Přílohy:
st09479-co01.cs16.pdf (202 KB, 31. 5. 2016)
st09479-ad02.cs16.pdf (404 KB, 31. 5. 2016)
st09479-ad02co01.cs16.pdf (202 KB, 31. 5. 2016)

27. 5. 2016 31. 5. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu
bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu
usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES doplňuje další iniciativy v rámci strategií pro jednotný digitální trh a jednotný trh a jeho cílem je
vytvořit vhodné podmínky pro zlepšení přístupu ke službám pro zákazníky a podniky v celé Unii. Návrh má za cíl poskytnutí konkrétnějších práv zákazníkům při nákupu zboží či
služeb v zahraničí, pokud se jedná o jejich ochranu před diskriminací. Zákazníci se totiž s diskriminací při přeshraničním nákupu zboží setkávají stále, i přes provedení čl. 20 odst.
2 směrnice 2006/123/ES, v němž je zakotvena nepřípustnost diskriminace. Návrh uvádí tři konkrétní situace, v nichž je zakázána diskriminace zákazníků z důvodu bydliště. První
situace se týká prodeje fyzického zboží, kdy není obchodník zapojen do dodávání výrobku do členského státu zákazníka. Druhá situace spočívá v dodávání elektronicky
poskytovaných služeb kromě těch služeb, jejichž hlavní vlastností je poskytování přístupu k dílům chráněným autorskými právy nebo jinému chráněnému předmětu a jejich
využívání. Třetí situace se vztahuje na služby, které jsou obchodníkem poskytovány v jiném členském státě, než je členský stát, v němž má zákazník bydliště. Dohody obsahující
omezení pasivního prodeje, které by vedly k porušování pravidel stanovených v návrhu nařízení, mají být podle návrhu nařízení neplatné.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 9565/16, 9706/16 a 9610/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
9611/16

COM(2016) 289 final

2016/0152 (COD)

st09611.cs16.pdf (514 KB, 31. 5. 2016)
Přílohy:
st09611-ad02.cs16.pdf (407 KB, 31. 5. 2016)
st09611-ad02re01.cs16.pdf (404 KB, 9. 6. 2016)

30. 5. 2016 31. 5. 2016
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků se zabývá řešením specifických otázek souvisejících s přeshraničním dodáváním balíků.
Návrh nařízení reaguje mimo jiné na skutečnost, že služby přeshraničního doručování balíků jsou často několikanásobně dražší, než obdobné vnitrostátní doručování, aniž by to
bylo ospravedlněno zvýšenými náklady provozovatelů dodacích služeb. Vysoké ceny jsou pak aplikovány zejména při doručování do odlehlejších částí členských států a při odesílání
menších objemů zásilek, kdy objednatelem zásilkových služeb jsou zpravidla malé podniky nebo samotní spotřebitelé. Nařízení si klade specifické cíle spočívající ve zefektivnění
fungování trhů zlepšením regulačního dohledu, posílením hospodářské soutěže a zvýšením transparentnosti cenových sazeb. Tyto cíle jsou součástí iniciativy ke zlepšení přístupu k
digitálnímu zboží a službám, která je jedním ze tří pilířů strategie pro jednotný digitální trh.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 9611/16, 9565/16 a 9610/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
9706/16

COM(2016) 285 final

2016/0149 (COD)

st09706.cs16.pdf (545 KB, 1. 6. 2016)
Přílohy:
st09706-ad01.cs16.pdf (309 KB, 1. 6. 2016)
st09706-ad06.cs16.pdf (447 KB, 1. 6. 2016)

1. 6. 2016 1. 6. 2016

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí
mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
Předkládaný návrh nařízení mění nařízení (ES) č. 539/2001 tak, že přesouvá Kosovo (územní a samosprávnou jednotku, která není uznávána jako stát nejméně jedním z členských
států) ze seznamu zemí s vízovou povinností do seznamu zemí s bezvízovým stykem pro krátkodobé pobyty (pobyty do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů). Jednání mezi EU
a Kosovem probíhají od ledna 2012 a Komise mezitím přijala čtyři zprávy o pokroku, které hodnotí plnění požadavků stanovených v plánu uvolnění vízového režimu, který stanovil
reformy v oblasti zpětného přebírání a opětovného začleňování osob, zabezpečení dokladů, správy vnějších/vnitřních hranic a řízení migrace, azylové politiky, boje proti
organizovanému zločinu a korupci a základních práv týkajících se svobody pohybu. Komise potvrdila, že Kosovo splnilo všechny požadavky stanovené v plánu. Osvobození od vízové
povinnosti se vztahuje na příslušníky Kosova, kteří jsou držiteli biometrických pasů vyhovujících unijním normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech.
Tento návrh se nikterak nedotýká postoje ohledně statusu Kosova.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 8671/16 a 8727/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
8670/16

COM(2016) 277 final

2016/0139 (COD)

st08670.cs16.pdf (478 KB, 1. 6. 2016)

10. 5. 2016 1. 6. 2016

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Komplexní přístup ke stimulaci
přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického
obchodu pro evropské občany a podniky má zacíl odstraňování překážek pro online činnost v Evropě. Sdělení je podkladem k legislativnímu balíčku, jenž sestává z legislativního
návrhu zabývajícího se bezdůvodným blokováním na základě zeměpisné polohy a jinými formami diskriminace z důvodu státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení na
jednotném trhu, legislativního návrhu na revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, legislativního návrhu nařízení týkajícího se opatření v oblasti doručování
zásilek a pokynů k provádění směrnice o nekalých obchodních praktikách. Komise současně předkládá sdělení o výsledcích komplexního posouzení úlohy platforem a on-line
zprostředkovatelů. Komise představuje svoji snahu o vytvoření správných podmínek pro rozvoj elektronického obchodu ve formě zajištění lepšího přístupu spotřebitelů a podniků
ke zboží a službám nabízeným online, budování důvěry u spotřebitelů a zajištění větší jistoty pro podniky či snížení transakčních nákladů a administrativní zátěže pro podniky při
přeshraničním obchodování online. Navrhovaná opatření mají konkrétně zabránit bezdůvodnému blokování na základě zeměpisné polohy, zajistit cenově konkurenceschopnější
doručování, harmonizaci pravidel smluvního práva a jednodušší DPH.
Uvedený dokument souvisí s dokumenty 9611/16, 9565/16 a 9706/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
9610/16

COM(2016) 320 final

st09610.cs16.pdf (555 KB, 31. 5. 2016)

30. 5. 2016 31. 5. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Hodnocení účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Hodnocení účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) je vypracována podle čl.
21a nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, podle kterého Evropská komise 10 let po přijetí nařízení posoudí jeho mechanismy, fungování, přílohu a účinnost. V
případě potřeby má pak Komise předložit legislativní návrh na změnu nařízení. Z externího hodnocení i veřejné konzultace vzešlo, že existují problémy, které brání účinnosti
nařízení. Jedná se o nedostatečné minimální pravomoci donucovacích orgánů k tomu, aby mohly spolupracovat efektivně a rychle, především v digitálním prostředí, např. získávat
informace o skutečné totožnosti obchodníka, žádat o pomoc jiné orgány nebo třetí strany apod. Dále jde o nedostatečné sdílení informací o trhu, např. neefektivní odesílání
varovných zpráv. V neposlední řadě je zde také omezení mechanismu pro řešení protiprávního jednání postihujícího několik zemí, kdy musí jednotlivé orgány jednat v téměř
shodných případech týkajících se např. nadnárodních korporací samostatně, což s sebou přináší i zvýšené náklady. Komise z výše uvedených důvodů navrhuje nařízení
modernizovat. Má být vyjasněna působnost nařízení, aby se vztahovalo i na rozsáhlá porušení spotřebitelského práva EU, k nimž dochází současně na trzích více zemí. Dále by
měly být upřesněny minimální pravomoci donucovacích orgánů tak, aby bylo možné si vyžádat informace, za jakých podmínek je možné zveřejnit rozhodnutí a umožnit přístup
orgánů k potřebným důkazům. Komise hodlá stávající nařízení nahradit novým, aby vznikla konsolidovaná verze zohledňující uvedené změny.
9702/16

COM(2016) 284 final

st09702.cs16.pdf (783 KB, 1. 6. 2016)

31. 5. 2016 1. 6. 2016

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů On-line platformy a jednotný digitální trh
Příležitosti a výzvy pro Evropu
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, On-line platformy a jednotný digitální trh, Příležitosti a výzvy
pro Evropu obsahuje celkové posouzení online platforem jako součásti strategie pro jednotný digitální trh. Komise se ve sdělení zabývá několika oblastmi této problematiky, ve
kterých by mělo být zajištěno lepší dodržování práva EU. Mimo jiné je zmíněna nezbytnost vytvoření rovných podmínek na jednotném digitálním trhu. Za tím účelem Komise
zamýšlí modernizovat a zmírnit stávající regulaci. Zásadou by mělo být, aby stejné nebo podobné digitální služby podléhaly stejným nebo podobným předpisům. Komise zvažuje
omezení oblasti působnosti a rozsahu některé stávající regulace. Komise konkrétně zdůrazňuje např. potřebu odpovědného jednání on-line platforem a v souvislosti s touto otázkou
se ve sdělení zabývá potíráním jejich nelegálního obsahu, autorskými právy a koordinovaným samoregulačním úsilím. Komise se dále zabývá možností přechodu na jinou platformu
za účelem získání lepší kvality poskytovaných služeb, aniž by tomu bránily regulatorní překážky. Spolu se sdělením předkládá Komise legislativní návrh, kterým se reviduje
nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele s cílem umožnit u přeshraničních situací účinnější prosazování právních předpisů EU týkajících se ochrany spotřebitele.
9727/16

COM(2016) 288 final

st09727.cs16.pdf (571 KB, 1. 6. 2016)

1. 6. 2016 1. 6. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy
nadměrného schodku členských států v eurozóně
Komisi je svěřena na dobu tří let (od 30. května 2013) pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem upřesnění obsahu dodatečných zpráv, které členské státy
podléhající postupu při nadměrném schodku podávají Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru Rady. Komise je povinna vypracovat zprávu o přenesení této pravomoci.
Komise ve zprávě uvádí, že využila tuto pravomoc uvážlivě, neboť přijala jediné nařízení v přenesené pravomoci, kterým stanovila požadavky na obsah pravidelných zpráv (nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 ze dne 27. června 2013, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 473/2013). V současné době Komise nepředpokládá žádné další
využití této svěřené pravomoci.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru o řízení záručního fondu Evropského fondu pro strategické investice v roce 2015
Zpráva za rok 2015 je předkládána na základě článku 16 odst. 6 nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI), jenž stanoví Komisi povinnost každoročně do 31.
května předkládat výroční zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru. V roce 2015 byly podle zprávy v rámci EFSI schváleny operace v celkovém objemu
3 miliard EUR ve prospěch 19 členských států. Z těchto schválených operací bylo ke konci roku 2015 kryto zárukou EU 1 553 milionů EUR. V účetní závěrce EU za rok 2015 je
vykázána pohledávka ve výši 1 399 423 EUR, jež odpovídá čistému výnosu EU plynoucímu ze zaručených operací EFSI z roku 2015. Rozpočet EU aktuálně počítá s tím, že během
roku 2016 bude do záručního fondu EFSI uhrazeno zhruba 500 milionů EUR.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnova investic v Evropě
Zhodnocení investičního plánu pro Evropu
Sdělení hodnotí implementaci Investičního plánu pro Evropu po osmnácti měsících od jeho předložení.
Sdělení konstatuje, že důvěra v hospodářství Evropy a hospodářský růst se navracejí, a že mechanismy investičního plánu fungují a musí být dále posíleny, aby pokračovala
mobilizace soukromých investic v odvětvích, která mají zásadní význam pro budoucnost Evropy a v nichž přetrvávají selhání trhů. To se týká zejména investic v oblastech
energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu, sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a inovací, přeshraniční a udržitelné
dopravy, jakož i digitální transformace.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu
Na summitu konaném 18. března bylo vydáno prohlášení EU-Turecko, v němž se stanovilo, že pokud budou splněna všechna referenční kritéria, bude plnění plánu na uvolnění
vízového režimu urychleno s cílem zrušit vízovou povinnost pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Tato zpráva o pokroku hodnotí míru splnění těchto požadavků,
uvádí kroky, které byly učiněny od předchozího hodnocení ve druhé zprávě, a předkládá doporučení ke splnění zbývajících kritérií plánu na uvolnění vízového režimu. Zpráva
uvádí, že turecké orgány nesplnily sedm ze 72 požadavků, přičemž splnění dvou ze sedmi požadavků (modernizace stávajících biometrických pasů a plné uplatňování ustanovení
dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem) bude vyžadovat delší časové období. Turecké orgány by podle Komise měly urychleně přijmout opatření ke splnění
zbývajících požadavků. Jedná se o přijetí protikorupčních opatření, zajištění souladu právních předpisů o ochraně osobních údajů s normami EU, dojednání dohody o operativní
spolupráci s Europolem, účinnou justiční spolupráci v trestních věcech a revizi právních předpisů týkajících se terorismu. Současně se zprávou je předkládán pracovní dokument
Komise obsahující informace o vývoji a stavu plnění jednotlivých požadavků a také zhodnocení možných dopadů uvolnění vízového režimu na bezpečnost EU.
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