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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zlepšování právní úpravy: lepší výsledky pro silnější Unii
Předkládané sdělení shrnuje činnosti a výsledky současné Komise v oblasti zlepšování právní úpravy od zahájení jejího funkčního období, tj. za roky 2015 a 2016. V obou těchto
letech bylo v pracovním programu Komise pouze 23 prioritních iniciativ v porovnání se 100 iniciativami v roce 2014. Z legislativního procesu bylo staženo 90 zastaralých či
nepostupujících návrhů, 32 předpisů bylo zrušeno. V roce 2015 Komise předložila pouze 48 návrhů aktů k přijetí v řádném legislativním postupu v porovnání se 159 návrhy v roce
2011. Bylo zahájeno 103 iniciativ na zjednodušení předpisů. Pozitivně je hodnoceno zacílení přijatých opatření na důležitá témata, jako je podpora investic, řešení uprchlické krize,
ochrana hranic, rozvoj jednotného digitálního trhu, budování energetické unie a boj proti změně klimatu nebo boj proti daňovým únikům. V rámci Programu pro účelnost a
účinnost právních předpisů (REFIT) byla předložena řada návrhů s cílem snížit regulační zátěž a omezit byrokracii (např. rozhodnutí o sdílení úsilí v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů, akční plán v oblasti DPH, návrh na zjednodušení finančních pravidel EU, nové nařízení o ochraně údajů). Byla vytvořena "platforma REFIT" pro zapojení
zainteresovaných stran do programu. K vhodnějším řešením přispělo zohlednění zlepšování právní úpravy např. u posuzování státních podpor, pravidel pro námořní bezpečnost,
kolaborativní ekonomiky nebo požadavků na schvalování typu motorových vozidel. Pro budoucí činnost v oblasti zlepšování právní úpravy je prioritou: pokračování v nastaveném
kurzu; zvýšení transparentnosti; úprava pravidel pro postupy udělování celounijního povolení v určitých citlivých odvětvích; předložení ročního průzkumu zátěže; předložení
sdělení o uplatňování práva Unie.
12369/16

COM(2016) 615 final

st12369.cs16.pdf (559 KB, 21. 9. 2016)

21. 9. 2016 21. 9. 2016

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26
odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Podle směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu zavedení zvláštních
opatření, která se od této směrnice odchylují, za účelem zjednodušení výběru DPH nebo zabránění daňovým únikům. Itálie v současné době uplatňuje odchylku, která spočívá v
omezování nároku na odpočet daně u určitých vozidel do 3,5 t a souvisejících výdajů na 40 %. Cílem návrhu je povolit uplatňování této odchylky i v letech 2017-2019.
12420/16

COM(2016) 598 final

2016/0277 (NLE)

st12420.cs16.pdf (380 KB, 21. 9. 2016)

21. 9. 2016 21. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve společném výboru EU-ICAO k rozhodnutí o přijetí přílohy o uspořádání letového provozu
Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci
Memorandum o spolupráci mezi EU a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), které vstoupilo v platnost 29. března 2012, zavádí rámec pro posílenou spolupráci a
identifikuje několik oblastí spolupráce, pro něž je vhodné přijmout zvláštní přílohy za účelem podrobnější úpravy. Dosud byly přijaty přílohy týkající se bezpečnosti a ochrany
letectví. Příloha věnovaná řízení letecké dopravy by měla přispět ke vzájemné spolupráci zejména vytvořením diskusního fóra, podporou výměny relevantních údajů a informací,
podporou regionální spolupráce a podporou vysílání odborníků. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj EU ve společném výboru EU-ICAO, pokud jde o přijetí uvedené
přílohy.
12423/16

COM(2016) 621 final

2016/0301 (NLE)

st12423.cs16.pdf (368 KB, 23. 9. 2016)
Přílohy:
st12423-ad01.cs16.pdf (371 KB, 23. 9. 2016)

22. 9. 2016 23. 9. 2016
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Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a
subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Cílem předkládaného návrhu je změnit omezující opatření Unie přijatá vůči Revolučním ozbrojeným silám Kolumbie (FARC) s ohledem na uzavření mírové dohody mezi vládou
Kolumbie a FARC. Návrhem se pozastavuje uplatňování povinnosti zmrazit majetek FARC, jakož i zákazu zpřístupňovat tomuto subjektu finanční prostředky a hospodářské zdroje.
12316/16

JOIN(2016) 44 final

2016/0305 (NLE)

st12316.cs16.pdf (352 KB, 21. 9. 2016)

21. 9. 2016 21. 9. 2016

Joint Proposal for a Council Decision on the Union position within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an
association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, with regard to
the adoption of EU-Jordan Partnership Priorities and annexed Compact - Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie v Radě přidružení vytvořené Eurostředomořskou dohodou, která zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským
královstvím na straně druhé, pokud jde o přijetí priorit partnerství EU-Jordánsko a připojené úmluvy
Revidovaná evropská politika sousedství přijatá v listopadu 2015 stanovuje nový rámec pro vymezení bilaterálních vztahů s partnerskými zeměmi. Hlavním referenčním nástrojem
pro tyto vztahy by se měl stát politický dokument označený jako "priority partnerství", který po vzájemné dohodě obou stran stanoví omezený soubor priorit pro nadcházející roky.
V případě EU a Jordánska byly stanoveny tyto priority: posílení spolupráce v oblasti stability regionu a bezpečnosti, včetně boje proti terorismu; podpora ekonomické stability,
udržitelného rozvoje založeného na znalostech, kvalitního vzdělávání a vytváření pracovních míst; posílení demokratického vládnutí, právního státu a lidských práv. Na základě
dohody EU a Jordánska budou priority partnerství doplněny úmluvou, která stanoví závazky obou stran. Tyto dokumenty budou základem pro programování pomoci EU. Cílem
předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie ohledně přijetí priorit partnerství a připojené úmluvy.
12384/16

JOIN(2016) 41 final

2016/0289 (NLE)

st12384.en16.pdf (302 KB, 20. 9. 2016)
Přílohy:
st12384-ad01.en16.pdf (415 KB, 20. 9. 2016)

20. 9. 2016 20. 9. 2016

Joint Proposal for a Council Decision on the Union position within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an
association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, with regard to the
adoption of EU-Lebanon Partnership Priorities and annexed Compact - Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie v Radě přidružení vytvořené Eurostředomořskou dohodou, která zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně
druhé, pokud jde o přijetí priorit partnerství EU-Libanon a připojené úmluvy
Revidovaná evropská politika sousedství přijatá v listopadu 2015 stanovuje nový rámec pro vymezení bilaterálních vztahů s partnerskými zeměmi. Hlavním referenčním nástrojem
pro tyto vztahy by se měl stát politický dokument označený jako "priority partnerství", který po vzájemné dohodě obou stran stanoví omezený soubor priorit pro nadcházející roky.
V případě EU a Libanonu byly stanoveny tyto priority: bezpečnost a boj proti terorismu; vládnutí a právní stát; podpora růstu a pracovních příležitostí; migrace a mobilita. Na
základě dohody EU a Libanonu budou priority partnerství doplněny úmluvou, která stanoví závazky obou stran, pokud jde o čelení dopadům syrské krize. Tyto dokumenty budou
základem pro programování pomoci EU. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj Unie ohledně přijetí priorit partnerství a připojené úmluvy.
12386/16

JOIN(2016) 40 final

2016/0290 (NLE)

st12386.en16.pdf (303 KB, 20. 9. 2016)
Přílohy:
st12386-ad01.en16.pdf (361 KB, 20. 9. 2016)

20. 9. 2016 20. 9. 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

Joint Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Political Dialogue and Cooperation
Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part - Společný návrh rozhodnutí Rady o
podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Kubánskou republikou na straně druhé
Vztahy mezi Evropskou unií a Kubou se v současné době řídí společným postojem 96/697/SZBP. 10. února 2014 pověřila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku zahájením jednání o Dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou. Jednání byla úspěšně uzavřena v březnu 2016. Dohoda o politickém
dialogu a spolupráci je první bilaterální dohodou mezi EU a Kubou. Obsahuje standardní základní prvky dohod EU, ustanovení o lidských právech a ustanovení o nešíření, jejichž
porušení může vést ke zrušení dohody. Zaměřuje se na tři základní oblasti: i) politický dialog, ii) spolupráci a dialog v odvětvových politikách a iii) obchod a obchodní spolupráci.
Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis této dohody jménem EU a její prozatímní uplatňování.
12495/16

JOIN(2016) 42 final

2016/0297 (NLE)

st12495.en16.pdf (267 KB, 22. 9. 2016)
Přílohy:
st12495-ad01.en16.pdf (634 KB, 22. 9. 2016)

22. 9. 2016 22. 9. 2016

Joint Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Political Dialogue and Cooperation Agreement between the
European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other - Společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém
dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie
Vztahy mezi Evropskou unií a Kubou se v současné době řídí společným postojem 96/697/SZBP. 10. února 2014 pověřila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku zahájením jednání o Dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou. Jednání byla úspěšně uzavřena v březnu 2016. Dohoda o politickém
dialogu a spolupráci je první bilaterální dohodou mezi EU a Kubou. Obsahuje standardní základní prvky dohod EU, ustanovení o lidských právech a ustanovení o nešíření, jejichž
porušení může vést ke zrušení dohody. Zaměřuje se na tři základní oblasti: i) politický dialog, ii) spolupráci a dialog v odvětvových politikách a iii) obchod a obchodní spolupráci.
Cílem předkládaného návrhu je schválit uzavření této dohody jménem EU.
12497/16

JOIN(2016) 43 final

2016/0298 (NLE)

st12497.en16.pdf (266 KB, 22. 9. 2016)
Přílohy:
st12497-ad01.en16.pdf (633 KB, 22. 9. 2016)

22. 9. 2016 22. 9. 2016

Joint Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Cooperation Agreement on Partnership
and Development between the European Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Afghanistan, of the other part - Společný návrh
rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o spolupráci, partnerství a rozvoji mezi Evropskou unií a jejími členskými
státy na jedné straně a Afghánskou islámskou republikou na straně druhé
Spolupráce mezi EU a Afghánistánem se rozvíjí od roku 2001. 10. listopadu 2011 zmocnila Rada Komisi k zahájení vyjednávání o Dohodě o spolupráci, partnerství a rozvoji mezi
EU a Afghánistánem s cílem vytvořit právní rámec pro vzájemné vztahy. Jednání byla úspěšně uzavřena 29. dubna 2015. Dohoda odráží principy a podmínky, na nichž bude
založeno budoucí partnerství. Obsahuje základní ustanovení o lidských právech a nešíření a umožňuje spolupráci v různých oblastech: rozvoj; obchod a investice; spravedlnost a
právní stát (včetně boje proti organizovanému zločinu a praní peněz a spolupráce v oblasti migrace s výslovným odkazem na uzavření readmisní dohody); odvětvová spolupráce;
regionální spolupráce. Dohoda je navržena jako smíšená, na počáteční období 10 let. Cílem předkládaného návrhu je schválit podpis dohody jménem EU a prozatímní uplatňování
jejích vybraných částí.
12507/16

JOIN(2016) 45 final

2016/0299 (NLE)

st12507.en16.pdf (298 KB, 23. 9. 2016)
Přílohy:
st12507-ad01.en16.pdf (512 KB, 23. 9. 2016)

23. 9. 2016 23. 9. 2016
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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství (Sarajevo, 14. října 2016)
Čtrnácté zasedání Rady ministrů Energetického společenství se bude konat 14. října 2016. V souladu s rozhodnutím 2006/500/ES o uzavření Smlouvy o Energetickém společenství
stanovuje předkládaný návrh postoj Evropské unie k rozhodnutím, která jsou na pořadu jednání tohoto zasedání. Jedná se o: návrh EU, pokud jde o rozhodnutí, kterým se stanoví
seznam projektů v zájmu Energetického společenství, a doporučení o projektech vzájemného zájmu; návrhy Evropské komise na rozšíření acquis Energetického společenství;
doporučení Komise ohledně změn ve Smlouvě o Energetickém společenství; přistoupení Gruzie; návrhy týkající se aktuálně řešených sporů; všeobecný politický směr týkající se
plánu provádění určitých lhůt směrnice Rady 2009/119/ES v Energetickém společenství; otázky k diskusi, jež nevyžadují schválení Radou; a body, ke kterým Rada ministrů vydá
rozhodnutí bez diskuse.
12161/16

COM(2016) 611 final

2016/0291 (NLE)

st12161.cs16.pdf (543 KB, 23. 9. 2016)
Přílohy:
st12161-ad01.cs16.pdf (378 KB, 23. 9. 2016)

23. 9. 2016 23. 9. 2016

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 70. a 71. zasedání Výboru pro ochranu
mořského prostředí, pokud jde o schválení a přijetí změn přílohy VI úmluvy MARPOL, které se týkají vymezení Baltského a Severního moře jako kontrolních
oblastí emisí oxidů dusíku a nabytí účinnosti tohoto vymezení
Příloha VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (úmluva MARPOL) stanovuje možnost vymezit na žádost stran, které mají společný zájem v konkrétní mořské oblasti,
kontrolní oblast emisí oxidů dusíku. Účelem vymezení těchto oblastí je přispět k prevenci, snižování a kontrole emisí z lodí v dotčených oblastech. Motory lodí provozovaných v
těchto oblastech musí splňovat "požadavky úrovně III" stanovené v příloze VI úmluvy MARPOL. S ohledem na stav životního prostředí v oblasti Baltského a Severního moře navrhly
všechny pobřežní státy vymezení těchto dvou moří jako kontrolních oblastí emisí oxidů dusíku. Cílem předkládaného návrhu je přimout (souhlasný) postoj Evropské unie k zařazení
Baltského a Severního moře mezi kontrolní oblasti emisí oxidů dusíku na příslušných zasedáních Výboru pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace.
12519/16

COM(2016) 617 final

2016/0296 (NLE)

st12519.cs16.pdf (436 KB, 23. 9. 2016)

22. 9. 2016 23. 9. 2016

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise - Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice
Předkládané sdělení navazuje na Evropský program pro migraci a Evropský program pro bezpečnost. Stanovuje praktická opatření pro zrychlení a rozšíření spolupráce v oblasti
bezpečnosti prostřednictvím pokračujícího provádění těchto programů, která zahrnují: zahájení fungování evropské pohraniční a pobřežní stráže; přijetí nařízení o novém systému
vstupu/výstupu (EES) Evropským parlamentem a Radou do konce roku 2016; předložení legislativního návrhu na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení do
listopadu 2016; přijetí návrhů týkajících se nového designu a bezpečnostních prvků cestovních dokladů Evropským parlamentem a Radou do konce roku 2016; přijetí akčního plánu
v oblasti zabezpečení dokladů do prosince 2016; posílení stávajících kapacit Evropského centra pro boj proti terorismu (rozšíření přístupu do databází EU, posílení vnitřní správy,
rozšíření spolupráce na další třetí země, navýšení finančních a lidských zdrojů).
12307/16

COM(2016) 602 final

st12307.cs16.pdf (557 KB, 19. 9. 2016)

19. 9. 2016 19. 9. 2016
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tvrzeních o přípravcích uváděných na základě společných kritérií v oblasti kosmetických přípravků
Společná kritéria EU pro tvrzení o kosmetických přípravcích byla přijata nařízením (EU) 655/2013. Jsou jimi: dodržování právních předpisů, pravdivost, důkazní
prostředky, poctivost, čestnost a přijímání informovaných rozhodnutí. Cílem této zprávy je zhodnotit dosavadní soulad s přijatými kritérii a určit nápravná opatření pro případy
nesouladu. Podle informací 21 členských států bylo v letech 2014-2015 analyzováno celkem 38 995 tvrzení, z nichž předepsané požadavky nesplňovalo 3 730 tvrzení. Míra dodržení
se značně liší podle typu distribuce přípravku - v některých členských státech bylo až 70 % nevyhovujících tvrzení zjištěno on-line. Většina nevyhovujících tvrzení byla zavádějící,
pokud jde o funkci a vlastnosti přípravku. Za nejnebezpečnější jsou považována zavádějící tvrzení s léčivým účinkem. Nejednoznačný je přístup k regulaci tvrzení, která uvádějí
výraz "hypoalergenní" nebo výraz "neobsahuje...(povolenou přísadu)", což může být chápáno jako očerňující. Komise se bude tímto problémem zabývat v rámci dílčí pracovní
skupiny pro tvrzení a případně přistoupí k přijetí ad hoc technické dokumentace.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech
Komise předkládá jedenáctou zprávu o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech podle nařízení (ES) č.
1223/2009 o kosmetických přípravcích za období 2014-2015. Od 11. března 2013 je plně použitelný zákaz uvádět na trh v EU kosmetické přípravky a jejich přísady, které byly
zkoušeny na zvířatech. Pro ověření dodržování tohoto zákazu zkoušek a zákazu uvádění na trh slouží především informační dokumentace ke kosmetickému přípravku. V
referenčním období byl hlášen pouze jeden případ porušení zákazů u kosmetického přípravku dovezeného ze třetí země. Dovozce musel přípravek stáhnout a byl pokutován.
Hlavním problémem je neúplnost informačních dokumentací, pokud jde o údaje o zkouškách na zvířatech. Významného pokroku bylo dosaženo při vývoji, validaci a právním
přijímání alternativních metod ke zkouškám na podráždění/poleptání kůže, vážné poškození očí/podráždění očí a senzibilizaci kůže. U většiny složitějších sledovaných parametrů je
však nutný další výzkum. Investice do vývoje alternativních metod významně podpořila výzkumná iniciativa SEURAT-1, dokončená v roce 2015, která fungovala ve formě
partnerství veřejného a soukromého sektoru a v jejímž rámci bylo vynaloženo 50 milionů EUR. Od ledna 2016 na ni navazuje projekt EU-ToxRisk v hodnotě 30 milionů EUR.
Komise rovněž dále podporovala validaci a právní přijímání alternativních metod na úrovni OECD a na mezinárodní úrovni.
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Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o činnostech platformy EU pro kombinování zdrojů ve vnější spolupráci v období od srpna 2014 do konce roku
2015
Platforma EU pro kombinování zdrojů ve vnější spolupráci (EUBEC) působí od prosince 2012 jako expertní skupina Komise. Jejím úkolem je přispívat k optimalizaci fungování
mechanismů pro kombinování grantů a úvěrů ve vnější činnosti Unie. Předkládaná zpráva je druhou zprávou o činnosti platformy. Na konci roku 2014 a v průběhu roku 2015 byly
přijaty rámce pro kombinování zdrojů nástroje pro rozvojovou spolupráci a Evropského rozvojového fondu s regionálními investičními facilitami a rámec pro kombinování
evropského nástroje sousedství s investičním nástrojem sousedství. V současné době probíhá externí vyhodnocování účinnosti na základě dosavadních zkušeností a pokračují
konzultace se zúčastněnými stranami (např. organizacemi občanské společnosti). Pokud jde o mobilizaci soukromého sektoru, pokračovaly technické diskuse o konkrétních
koncepcích předložených finančními institucemi. Vzhledem k tomu, že regionální nástroje kombinující zdroje musí do kombinačních operací EU i nadále začleňovat klimatická
opatření a podporovat provádění Pařížské dohody, měla by platforma EUBEC pokračovat v diskusi a podle potřeby poskytovat další horizontální pokyny v této oblasti.
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