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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie, pokud jde o některé návrhy předložené na 17. zasedání konference smluvních
stran (CoP 17) Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v jihoafrickém Johannesburgu ve
dnech 24. září až 5. října 2016
Na podzim letošního roku proběhne v Johannesburgu 17. zasedání konference smluvních stran (CoP 17) Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Konference smluvních stran je řídícím orgánem úmluvy. Úmluva CITES (někdy také označována jako Washingtonská úmluva) reguluje
mezinárodní obchod s ohroženými nebo potenciálně ohroženými druhy rostlin a živočichů - cílem je, aby obchod s těmito exempláři nepředstavoval hrozbu pro jejich přežití ve
volné přírodě. Na zasedání CoP 17 mají smluvní strany projednat návrhy na změny příloh I a II úmluvy a na výklad a provádění úmluvy. Česká republika je smluvní stranou úmluvy
od roku 1993, EU od roku 2015. Předložený dokument stanoví návrh Komise na postoj EU k bodům pořadu jednání CoP 17. Postoj EU je vyjádřen v přílohách dokumentu, kromě
toho je zmíněno to, že nebyly včas předloženy všechny dokumenty a proto si Unie ponechává prostor postoj upravit, atp. Z postoje lze zmínit, že EU považuje za klíčové posílit
transparentnost, zařadit na seznam příloh úmluvy nové mořské druhy a druhy dřeva. Unie nepodpoří obnovení obchodu se slonovinou. Unie dále uvádí problematiku loveckých
trofejí, snahu o minimalizaci administrativní zátěže, aj.
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity, v souladu s protokolem č. 2
Komise přijala dne 8. března 2016 návrh na cílený přezkum směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků (COM(2016) 128 v konečném znění). Protokol č. 2 o používání zásad
subsidiarity a proporcionality, připojený ke Smlouvám, umožňuje vnitrostátním parlamentům vydávat odůvodněná stanoviska, pokud soudí, že legislativní návrh není v souladu se
zásadou subsidiarity. Jestliže odůvodněná stanoviska vydaná vnitrostátními parlamenty představují nejméně jednu třetinu všech hlasů, které jsou jim přiděleny, musí Komise návrh
přezkoumat. Ve lhůtě stanovené v článku 6 protokolu č. 2 zaslalo 14 komor vnitrostátních parlamentů Komisi odůvodněná stanoviska, v nichž se uvádí, že návrh Komise předložený
dne 8. března 2016 není v souladu se zásadou subsidiarity, a tak zahájilo postup stanovený v čl. 7 odst. 2 uvedeného protokolu. Účelem tohoto sdělení je reagovat na tyto obavy, co
se týče zásady subsidiarity. Podle názoru Komise návrh je, i po zohlednění argumentů národních parlamentů, v souladu s principem subsidiarity.
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Zpráva Komise Kontrola uplatňování práva Evropské unie Výroční zpráva za rok 2015
Ve výroční zprávě o uplatňování práva EU v roce 2015 se Komise zaměřuje na prosazování práva v prioritních oblastech politiky současné Komise např. zaměstnanost, růst a
investice, jednotný digitální trh, energetická unie, vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, spravedlnost a migrační politika. Komise informuje o řádném provádění směrnic ve
vnitrostátním právu. Také shrnuje informace o řízení o porušení Smlouvy. Ve fázi před zahájením řízení o porušení Smlouvy Komise kontroluje provádění práva z vlastního
podnětu nebo z inciativy veřejnosti (stížnosti, petice) a v rámci projektu EU Pilot hledá řešení problémů při uplatňování práva EU. Zpráva také shrnuje informace o postupu při
řízení o porušení smlouvy – zasílání výzev Komisí, informace o otevřených případech porušení Smlouvy a rozsudcích Soudního dvora, informace o provádění směrnic – opožděné
provádění a postoupení věci Soudnímu dvoru.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 5-7/2016
Komise předložila zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) - Systém včasného varování č. 5 – 7/2016. Z prozatímního čerpání rozpočtových prostředků
EZZF na rok 2016 v období do 31. května 2016 vyplývá, že měsíční úhrady členským státům jsou nižší než výdajový profil čerpání rozpočtu na základě ukazatele přibližně o 7 652,1
milionu EUR. Tato značně rozdílná úroveň vyplývá téměř zcela z dočasného zpoždění v poskytování přímých plateb zemědělcům. K dispozici už jsou účelově vázané příjmy ve výši 2
951,5 milionu EUR a očekává se, že v roce 2016 se ještě vyberou další částky.
Komise očekává, že čerpání prostředků pro přímé platby by se mělo v nadcházejících měsících urychlit a že přímé platby budou provedeny tak, jak se v době sestavování rozpočtu
na rok 2016 původně očekávalo. Dále má Komise za to, že částka účelově vázaných příjmů, která bude k dispozici do konce roku, postačí jak k pokrytí financování provozních fondů
pro organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, tak na režim základní platby jako součást přímých plateb oddělených od produkce.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Fifth report on relocation and resettlement - Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o relokaci a znovuusídlení
Pátá zpráva o relokaci a znovuusídlování informuje o situaci a učiněných opatřeních v období od 14. června do 11. července. V Řecku v důsledku prohlášení EU a Turecka měl
příchod migrantů klesající trend. V Itálii počet migrantů vzrostl, zejména státních příslušníků Eritrei. Za dané období je celková míra relokací na stejné úrovni jako v předchozím
období, tento trend je třeba udržet a tímto směrem vyvinout další úsilí s cílem dodržet závazek relokace 6000 osob za měsíc v souladu rozhodnutími Rady. V rámci vztahů EUTurecka bylo za daný měsíc na základě mechanismu 1:1 znovuusídleno 291 osob z Turecka do EU.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě článku 10 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované
trestné činnosti
Zpráva je předkládána dle článku 10 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV o boji proti organizované trestné činnosti. Zpráva obsahuje kapitolu "účel zprávy a metoda
posouzení". Stěžejní část zprávy tvoří kapitola "posouzení", která je rozdělena do dvou bloků: 1. posouzení příslušných vnitrostátních ustanovení členských států, které zakládají
své systémy na samostatném trestném činu (včetně ČR) a 2. posouzení příslušných vnitrostátních ustanovení členských států, které nezakládají své systémy na samostatném
trestném činu. Závěrem je situace stručně shrnuta - je řečeno, že řada členských států jde nad rámec minimálních požadavků. Komise vyjadřuje své přesvědčení, že rámcové
rozhodnutí nedosáhlo nezbytné minimální úrovně sblížení, pokud jde o řízení zločinného spolčení nebo účasti na něm, na základě jednotného pojetí takového spolčení. Je uvedeno,
že existuje řada otázek, které mohou vyžadovat dodatečné ujasnění ohledně řádného provedení tohoto rámcového rozhodnutí. Jsou představeny kroky Komise, které podnikne k
zajištění uspokojivé úrovně provedení rámcového rozhodnutí.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání a přínosech dlouhodobějších refinančních operací a podobných podpůrných opatření v rámci
financování poskytnutého centrálními bankami ESCB úvěrovým institucím
Zpráva Komise hodnotí dlouhodobější refinanční operace a podobná podpůrná opatření poskytovaná centrálními bankami ESCB úvěrovým institucím. Smyslem těchto opatření je
dát úvěrovým institucím k dispozici likviditu, aby mohly poskytnout více bankovních úvěrů korporacím, malým a středním podnikům a domácnostem. Komise zprávu vypracovala
podle čl. 169 odst. 9 směrnice o kapitálových požadavcích s tím, že Komise v návaznosti na ni měla případně přijmout legislativní návrh, jehož cílem by bylo zamezit zneužívání
těchto podpůrných opatření v oblasti likvidity k jinému účelu, než je úvěrování. Komise ve zprávě však uvádí, že vzhledem k zastupitelnosti finančních zdrojů bank nelze s jistotou
zjistit, k čemu přesně byla využita likvidita poskytnutá v rámci podpůrných opatření. Komise proto nevidí předložení legislativního návrhu jako vhodné řešení. Současně Komise
pozitivně ohodnotila praxi některých nových programů podpůrných opatření, které fungují tak, že čím více úvěrů poskytuje úvěrová instituce soukromému sektoru, tím výhodnější
podporu může z programu získat.
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o vhodnosti ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění
Zpráva Komise hodnotí čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění ve znění směrnice 2009/44/ES, který členským státům umožňuje, aby v případě použití
finančních pohledávek jako zajištění požadovaly za účelem účinnosti, stanovení pořadí, vymahatelnosti nebo důkazní přípustnosti tohoto typu zajištění existenci určitého
formálního aktu, např. registrace nebo oznámení dlužníkovi. Těmito formálními požadavky však již od roku 2009 nesmí být podmíněna samotná platnost smlouvy o zajištění.
Komise byla požádána, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila zprávu o tom, je-li umožnění zavedení takových formálních požadavků stále vhodné či zda by bylo lepší tuto
možnost vypustit za účelem většího rozšíření použití dohod o finančním zajištění. Ze zprávy vyplývá, že formální požadavky stanovené vnitrostátním právem mohou být odůvodněné
např. hlediskem ochrany zúčastněných stran nebo právní jistoty. Úplné zrušení možnosti tyto požadavky uplatňovat by proto nebylo vhodné a proporcionální. V úvahu přicházela
také možnost harmonizace těchto formálních požadavků napříč EU, nicméně to by s sebou neslo riziko narušení vazeb na další související vnitrostátní právní úpravu jednotlivých
států. Závěrem zprávy tedy je, že úprava v čl. 3 odst. 1 směrnice o finančním zajištění je i nadále vhodná a měla by být zachována.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council Assessment of the remuneration rules under Directive 2013/36/EU and Regulation (EU)
No 575/2013 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pravidel odměňování podle směrnice 2013/36/EU
Zpráva Komise hodnotí účinnost, implementaci a vymahatelnost ustanovení o zásadách odměňování obsažených ve směrnici o kapitálových požadavcích (CDRIV) a v nařízení o
kapitálových požadavcích (CRR). Požadavek na vypracování této zprávy vyplývá ze směrnice o kapitálových požadavcích (CRDIV). Komise ve zprávě uvádí, že posuzovaná
ustanovení pozitivně přispěla k tomu, aby odměňování bylo lépe v souladu s řádným a účinným řízením rizik a více odráželo udržitelný výkon zaměstnance přizpůsobený
podstupovanému riziku, což zároveň vede k lepší finanční stabilitě. Ze zprávy také vyplývá, že odložení výplaty pohyblivé složky odměny nebo výplata pohyblivé složky mzdy
prostřednictvím nástrojů (např. akcií) nejsou instituty vhodné k uplatnění v malých společnostech a ve společnostech, v nichž variabilní složka mzdy zaměstnanců představuje
pouze její malou část. Ustanovení, která jsou ve zprávě hodnocena, jsou však uplatňována teprve krátkou dobu, z čehož vyplývá, že prozatím nelze přesně zhodnotit jejich dopad
(např. v případě maximálního možného poměru variabilní a pevné složky mzdy).
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
Nízkoemisní mobilita je klíčovým prvkem přechodu na nízkouhlíkové oběhové hospodářství. Odvětví dopravy nyní představuje asi jednu čtvrtinu evropských emisí skleníkových
plynů a je hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve městech. Cílem je, aby emise skleníkových plynů v odvětví dopravy byly sníženy do poloviny tohoto století alespoň o 60 % v
porovnání s rokem 1990. Sdělení uvádí, že regulační rámec EU musí projít změnou, která usnadní přechod na nízkoemisní mobilitu a poskytne investorům jistotu - zde je uvedeno:
optimalizace dopravního systému a zlepšení jeho účinnosti, širší využití alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi v odvětví dopravy, přechod k vozidlům s nulovými emisemi.
V další části sdělení je řečeno, že přechod na nízkoemisní mobilitu bude podpořen řadou horizontálních iniciativ a opatření na všech úrovních (energetická unie: propojení
dopravních a energetických systémů; výzkum, inovace a konkurenceschopnost; digitální technologie; dovednosti; investice; opatření ze strany měst; celosvětová opatření v rámci
mezinárodní dopravy).
Uvedené dokumenty souvisí: 11494/16, 11483/16, 11522/16 a 11333/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou
ekonomiku Sdělení doprovovázející opatření rámcové strategie pro energetickou unii: legislativní návrh o každoročním snižování emisí skleníkových plynů
členskými státy v období 2021-2030, legislativní návrh o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy
a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a sdělení o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu
Sdělení úvodem shrnuje, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a oběhové hospodářství získal nyní nový impuls díky Pařížské dohodě o změně klimatu. Tento přechod je dle
sdělení nezbytný pro zajištění pracovních míst, růstu a investičních příležitostí pro současné a i budoucí generace Evropanů a pro zmírnění nebezpečné změny klimatu. Druhou
část sdělení tvoří hlavní zásady regulačního rámce pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech jejích odvětvích. V třetí části sdělení uvádí, že je na členských státech, aby
navrhly opatření, která jsou nejvhodnější k využití přínosů z přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, a dosáhly svých cílů. EU však bude členské státy podporovat pomocí nástrojů
a podpůrných opatření - ty jsou uvedeny ve třetí části sdělení (kde jsou rozděleny do skupin: strategie pro energetickou unii a další odvětvové iniciativy, průřezové nástroje a hnací
faktory). Závěrem jsou zmíněny budoucí iniciativy Komise.
Uvedené dokumenty souvisí: 11494/16, 11483/16, 11522/16 a 11333/16 - PROJEDNÁVAT SPOLEČNĚ.
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v
Evropském společenství (INSPIRE), předkládaná podle článku 23
Směrnice EP a Rady 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) pro účely politik Společenství v
oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. Tato zpráva je předkládána dle článku 23 směrnice. Zpráva se věnuje provádění
směrnice - většina zemí (kromě Dánska) směrnici neprovedla včas, Komise proto uplatnila postihy za neprovedení směrnice. Je konstatováno, že i v roce 2016 se Komise stále
zabývá nedořešenými problémy kromě jiných zemí i v ČR. Další část směrnice se věnuje účelnosti právních předpisů (efektivita, účinnost, relevance, soudržnost, přidaná hodnota
EU). Je zhodnoceno, že význam směrnice pro účinné naplnění cílů politiky je velký, významnějšího pokroku při provádění směrnice bylo dosaženo pouze v malém počtu členských
států, což se promítlo do celkové efektivity. Závěrem jsou uvedena doporučení a další kroky - doporučení jsou směřována zejména členským státům, ale jsou i představeny budoucí
kroky Komise.
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