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Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the temporary application of a generalised
reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o
společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání obecného mechanismu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží a služeb nad
určitou prahovou hodnotu
Předkládaný návrh navazuje na akční plán Komise v oblasti DPH z dubna 2016. V tomto akčním plánu Komise představila svůj záměr vytvořit konečný režim DPH pro přeshraniční
obchod mezi podniky (business-to-business) v členských státech na základě zdanění přeshraničního dodání zboží a služeb v cílové zemi. S ohledem na rozsah daňových podvodů a s
ohledem na fakt, že vytvoření uvedeného režimu bude trvat ještě několik let, navrhuje Komise umožnit členským státům dočasné používání obecného mechanismu přenesení
daňové povinnosti při dodání zboží a služeb o hodnotě vyšší než 10 000 EUR na příjemce tohoto zboží a služeb. Toto opatření představuje odchylku od systému dělených plateb,
který je jedním ze základních principů stávajícího systému DPH. Jeho platnost je omezena do 30. září 2022.
15817/16

COM(2016) 811 final

2016/0406 (CNS)

st15817.en16.pdf (327 KB, 23. 12. 2016)
23. 12. 2016 23. 12. 2016
Přílohy:
st15817-ad01.en16.pdf (2 MB, 23. 12. 2016)
st15817-ad02.en16.pdf (336 KB, 23. 12. 2016)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy
Dne 1. ledna 2017 vstoupila v platnost nová Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách, která nahrazuje dohodu z roku 2005. EU tuto dohodu prozatímně uplatňuje od
jejího vstupu v platnost. Cílem předkládaného návrhu je stanovit postoj EU v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o přistoupení zemí, které byly členy přechozí
dohody, ale novou dohodu nepodepsaly, neratifikovaly, nepřijaly nebo neschválily do 1. ledna 2017, o přistoupení Palestiny, o přijetí jednacího řádu, finančního nařízení a
služebního řádu a o sjednání nové smlouvy o sídle rady.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law - Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o boji proti praní peněz trestním právem
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku v oblasti financování terorismu, který vychází z akčního plánu pro zesílení boje proti financování terorismu z února 2016, a
jeho cílem je bojovat proti praní peněz prostředky trestního práva. Navrhovaná směrnice provádí mezinárodní závazky v této oblasti včetně Úmluvy Rady Evropy o praní,
vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a o financování terorismu (2005, CETS č. 198) a relevantních doporučení Finančního akčního výboru (FATF). Komise
návrhem reaguje na skutečnost, že stávající právní rámec není dostatečně komplexní a soudržný, aby mohl být plně účinný. Návrh zavádí minimální pravidla týkající se vymezení
trestných činů a sankcí pro fyzické i právnické osoby v oblasti praní peněz.
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying thirdcountry nationals - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících
státních příslušníků třetích zemí
Schengenský informační systém (SIS) je nejúspěšnějším nástrojem pro účinnou spolupráci imigračních, policejních, celních a soudních orgánů v EU a zemích přidružených k
Schengenskému prostoru. V roce 2016 provedla Komise komplexní hodnocení systému, z něhož vyplynuly možnosti pro další posílení jeho účelnosti a účinnosti. Na jejich
základě připravila Komise první balíček tří návrhů na zlepšení a rozšíření používání SIS v oblasti správy hranic, policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech a
navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. První dva návrhy představují právní základy pro vytvoření, fungování a používání SIS v uvedených oblastech a
řada jejich ustanovení je společná. Třetí návrh doplňuje návrh pro správu hranic a jeho ustanovení.
Tento návrh se týká navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Zavádí novou kategorii záznamu pro rozhodnutí o navrácení. Současně ukládá orgánům
členských států povinnost vložit do SIS všechna rozhodnutí o navrácení vydaná v souladu se směrnicí 2008/115/ES, aby se zvýšila jejich viditelnost v celé EU, a zlepšilo se tak jejich
vymáhání.
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in
the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší
nařízení (ES) č. 1987/2006
Schengenský informační systém (SIS) je nejúspěšnějším nástrojem pro účinnou spolupráci imigračních, policejních, celních a soudních orgánů v EU a zemích přidružených k
Schengenskému prostoru. V roce 2016 provedla Komise komplexní hodnocení systému, z něhož vyplynuly možnosti pro další posílení jeho účelnosti a účinnosti. Na jejich
základě připravila Komise první balíček tří návrhů na zlepšení a rozšíření používání SIS v oblasti správy hranic, policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech a
navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. První dva návrhy představují právní základy pro vytvoření, fungování a používání SIS v uvedených oblastech a
řada jejich ustanovení je společná. Třetí návrh doplňuje návrh pro správu hranic a jeho ustanovení.
Tento návrh se týká správy hranic. Nahrazuje stávající právní rámec druhé generace SIS, pokud jde o jeho využití pro účely hraničních kontrol státních příslušníků třetích zemí,
konkrétně nařízení (ES) č. 1987/2006. Návrh: ukládá členským státům povinnost vložit do SIS záznam ve všech případech, kdy je vydán zákaz vstupu nelegálně pobývajícímu
státnímu příslušníkovi třetí země v souladu se směrnicí 2008/115/ES; harmonizuje národní postupy používání SIS, aby se zajistilo, že osoba, jíž je udělen zákaz vstupu, není
současně držitelem platného povolení k pobytu; zavádí technické změny za účelem zvýšení bezpečnosti a omezení administrativy; a řeší ucelené používání SIS všemi koncovými
body (včetně ne-systémových uživatelů).
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in
the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006,
Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření, fungování a používání
Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší
nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Schengenský informační systém (SIS) je nejúspěšnějším nástrojem pro účinnou spolupráci imigračních, policejních, celních a soudních orgánů v EU a zemích přidružených k
Schengenskému prostoru. V roce 2016 provedla Komise komplexní hodnocení systému, z něhož vyplynuly možnosti pro další posílení jeho účelnosti a účinnosti. Na jejich
základě připravila Komise první balíček tří návrhů na zlepšení a rozšíření používání SIS v oblasti správy hranic, policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech a
navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. První dva návrhy představují právní základy pro vytvoření, fungování a používání SIS v uvedených oblastech a
řada jejich ustanovení je společná. Třetí návrh doplňuje návrh pro správu hranic a jeho ustanovení.
Tento návrh se týká oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech. Návrh provádí: oznámení Komise obsažené ve sdělení o naplňování Evropského programu
pro bezpečnost z dubna 2016 o zlepšení přidané hodnoty SIS pro účely vymáhání práva; konsolidaci výsledků práce na zavádění SIS v posledních třech letech, která zahrnuje
technické změny zaměřené na rozšíření některých stávajících kategorií záznamů a zavedení nových funkčností; doporučení týkající se technických změn a změn postupů, která
vyplynula z komplexního hodnocení SIS; požadavky koncových uživatelů na technická vylepšení; a průběžná zjištění skupiny odborníků na vysoké úrovni pro informační systémy a
interoperabilitu týkající se kvality údajů. Současně návrh konsoliduje stávající předpisy, které tvoří právní rámec druhé generace SIS, pokud jde o jeho využití v oblasti policejní
spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, konkrétně rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a nařízení (ES) č. 1986/2006, a je rozšířen o nová ustanovení, jejichž účelem je: lépe
harmonizovat národní postupy používání SIS; rozšířit rozsah SIS zavedením nových biometrických prvků do stávajících záznamů; zavést technické změny pro zvýšení bezpečnosti a
omezení administrativy (povinné národní kopie, společné technické standardy pro provádění); vyřešit ucelené používání SIS všemi koncovými body (včetně ne-systémových
uživatelů).
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání rozhodnutí o zmrazení a konfiskaci majetku
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku v oblasti financování terorismu, který vychází z akčního plánu pro zesílení boje proti financování terorismu z února 2016.
Reaguje na zjištěné nedostatky stávajících předpisů v oblasti vzájemného uznávání rozhodnutí o zmrazení a konfiskaci majektu a zohledňuje legislativní vývoj od jejich přijetí,
zejména minimální standardy zavedené směrnicí 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. Jeho cílem je zlepšit přeshraniční
vymáhání rozhodnutí o zmrazení a konfiskaci majetku. Návrh zavádí postup pro vzájemné uznávání všech typů rozhodnutí o zmrazení a konfiskaci majetku vydaných v rámci
trestního řízení, včetně těch, které nespadají do působnosti stávajících předpisů (např. konfiskace majetku třetích stran a konfiskace bez odsouzení). Stanoví lhůty pro vydání
rozhodnutí o zmrazení a konfiskaci, zavádí standardizovaný certifikát pro vzájemné uznávání rozhodnutí o konfiskaci a standardní formát pro rozhodnutí o zmrazení, upravuje
komunikaci mezi odpovědnými orgány a obsahuje rovněž ustanovení na ochranu práv obětí.
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No
1889/2005 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č.
1889/2005
Předkládaný návrh je součástí legislativního balíčku v oblasti financování terorismu, který vychází z akčního plánu pro zesílení boje proti financování terorismu z února 2016. Jeho
cílem je uvést nařízení (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti do souladu s mezinárodními normami a osvědčenými postupy v oblasti boje proti praní peněz a financování
terorismu a nahradit ho. Návrh se zaměřuje na následující body:
• zdokonalení pokrytí přeshraničního pohybu peněžní hotovosti - ohlašovací povinnost se nyní vztahuje pouze na fyzické osoby převážející hotovost (nad prahovou hodnotu 10 000
EUR), nikoli na poštovní či kurýrní zásilky s hotovostí;
• zlepšení výměny informací mezi odpovědnými orgány - aktivní a systematické sdílení údajů;
• umožnění dočasného zadržení hotovosti, která nedosahuje prahové hodnoty, ale u níž je podezření na nelegální činnost;
• aktualizaci a rozšíření definice peněžní hotovosti;
• zajištění průběžného informování Komise o aktuálním stavu a změnách sankcí za nesplnění ohlašovací povinnosti;
• přenesení prováděcích pravomocí k přijetí opatření pro zajištění jednotného provádění kontrol na Komisi (např. vzorové formuláře pro ohlášení a poskytnutí informací).
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
Společenství
Cílem předkládaného návrhu je zajistit právní soulad nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s dohodou mezi EU a
Spojenými státy americkými o letecké dopravě z roku 2007. Článek 13 uvedeného nařízení vymezuje podmínky, za nichž jsou povoleny režimy pronájmu letadel registrovaných ve
třetích zemích, zejména pronájem letadel s posádkou. Toto je možné pouze za výjimečných okolností, po omezenou dobu a při splnění odpovídajících bezpečnostních standardů.
Dohoda na druhé straně stanoví otevřený režim pronájmu letadel s posádkou mezi stranami a Komise doporučila Radě, aby ji zmocnila ke sjednání zvláštní dohody o pronájmu
letadel s posádkou s USA, a to s cílem zrušit časová omezení. Tento návrh proto odpovídajícím způsobem přizpůsobuje nařízení, konkrétně zavádí možnost odchýlit se od
stanovených podmínek pronájmu letadel s posádkou uzavřením mezinárodních dohod.
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Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Directive 87/217/EEC of the Council, Directive 2003/87/EC of the European
Parliament and of the Council, Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament
and of the Council, Council Directive 86/278/EEC and Council Directive 94/63/EC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing
Council Directive 91/692/EEC - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a
směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání zpráv o životním prostředí, a kterým se ruší směrnice Rady 91/692/EHS
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření souvisejících se zrušením dvou zastaralých předpisů - směrnice 91/692/EHS, kterou se normalizují a racionalizují zprávy
o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí, a rozhodnutí 95/337/EHS, kterým se mění rozhodnutí 92/446/EHS o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody.
Dalšími částmi balíčku jsou sdělení, které konstatuje zastaralost 11 prováděcích aktů přijatých Komisí za účelem vytvoření dotazníků pro podávání zpráv o životním prostředí
včetně rozhodnutí 95/337/EHS, a dva návrhy rozhodnutí Komise na zrušení dvou z dotčených prováděcích rozhodnutí (prostřednictvím postupu projednávání ve výborech),
konkrétně rozhodnutí Komise 2011/92/EU a 2010/681/EU. Návrhem se: 1) ruší a mění ustanovení šesti právních aktů odkazující na směrnici 91/692/EHS; a 2) ruší směrnice
91/692/EHS.
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Dokumenty informační povahy
Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Interim Report on the participation of the European Union in the capital increase of
the European Investment Fund and the pertinent increase of the European Investment Fund's support of actions in favour of enterprises, particularly small and
medium sized enterprises pursuant to Article 4 of Decision No 562/2014/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on the participation of
the European Union in the capital increase of the European Investment Fund - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Průběžná zpráva o účasti
Evropské unie na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu a souvisejícím zvýšení podpory činností ve prospěch podniků, především malých a
středních podniků, z prostředků Evropského investičního fondu podle článku 4 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 562/2014/EU ze dne 15. května 2014
o účasti Evropské unie na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu
Předkládaná zpráva hodnotí pokrok při dosahování cíle zvýšení podpory činností, které doplňují opatření přijímaná členskými státy ve prospěch podniků, především malých
a středních podniků, z prostředků Evropského investičního fondu, v období od počátku roku 2014 do třetího čtvrtletí 2016. V souladu s rozhodnutím 562/2014/EU zvýší Unie svou
kapitálovou účast v EIF upsáním až 450 dalších akcií o jmenovité hodnotě 1 milion EUR. Zpráva konstatuje, že ačkoli dosud nebylo rozhodnuto o upsání 118 zbývajících akcií, došlo
již k navýšení financování dostupného pro malé a střední podniky. To napomohlo k vytvoření dodatečné kapacity pro rizikové investice a také podpořilo činnost EIF v oblasti
navyšování úvěrů, zejména pokud jde o záruky a sekuritizace. Dostupné rozpočtové prostředky však pravděpodobně nebudou postačující pro upsání všech zbývajících akcií, což
povede k mírnému snížení akciového podílu EU. Je to způsobeno jednak větším nárůstem ceny za akcii, než se předpokládalo, a jednak rozhodnutím EU nepoužít dosud získané
dividendy z EIF pro nákup dalších akcií. Snížení podílu nebude mít bezprostřední vliv na statutární práva EU jako akcionáře, ale povede k odpovídajícímu mírnému snížení podílu
na budoucích dividendách. Upsání zbývajících akcií rezervovaných pro EU podle dosavadních výsledků povede k dalšímu rozšíření činností EIF ve prospěch malých a středních
podniků. V tomto směru by mělo pozitivní efekt přinést rovněž prodloužení Evropského fondu pro strategické investice.
15743/16

COM(2016) 795 final

st15743.en16.pdf (347 KB, 20. 12. 2016)

20. 12. 2016 20. 12. 2016
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Developing the EU Customs
Union and Its Governance - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Rozvoj celní unie EU a systému
jejího řízení
V roce 2013 byl přijat přepracovaný celní kodex Unie, který vstoupil v platnost 1. května 2016. Za jeho provedení jsou odpovědné celní orgány členských států. Využitelnost
přínosů celní unie je daná tím, do jaké míry jsou jednotlivé orgány schopné dosáhnout srovnatelných výsledků. V posledních letech se navíc posiluje propojení cel s dalšími oblastmi
politiky, které souvisí s bezpečností a kontrolou hranic, což vyžaduje společný přístup napříč sektory. Komise se v tomto sdělení zabývá problematikou řízení celní unie a
možnostmi jeho zlepšení v souvislosti s přepracovaným celním kodexem. Konstatuje, že je třeba se v partnerství s členskými státy zaměřit na přijetí sdílené vize ohledně řízení celní
unie, zajištění účinnějšího vymáhání pravidel, posílení role cel při správě hranic a vymáhání práva, přijetí dlouhodobé strategie pro využívání informačních technologií všemi
dotčenými subjekty a posílení výkonnosti celních orgánů. Komise identifikuje tři hlavní cílové oblasti, na něž je třeba se při rozvoji řídících struktur celní unie zaměřit. V rámci
každé z nich jsou navrženy konkrétní akce. Jedná se o:
• zajištění účinné a soudržné činnosti celních orgánů - jednotné uplatňování práva EU; rozvoj kompetencí lidských zdrojů; řízení, budování a financování systémů informačních
technologií; posílení vzájemné spolupráce;
• koordinaci různých oblastí politiky zapojených do správy hranic - komplexní správa hranic; spolupráce celních orgánů a jiných orgánů pro vymáhání práva; vytvoření společného
elektronického rozhraní pro komunikaci správních orgánů a obchodních subjektů o pohybu zboží do a z EU (EU Single Window); spolupráce celních a daňových orgánů;
• zajištění finančních a lidských zdrojů pro celní orgány.
15818/16

COM(2016) 813 final

st15818.en16.pdf (384 KB, 23. 12. 2016)

23. 12. 2016 23. 12. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the scheme of specific measures for agriculture in favour of
the outermost regions of the Union (POSEI) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění režimu zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve
prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (POSEI)
Předkládaná zpráva byla připravena v souladu s nařízením (EU) č. 228/2013 o zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Podává
přehled o provádění těchto opatření v období 2006-2014. Celkově lze konstatovat pozitivní vliv opatření, zejména pokud jde o snižování cenových rozdílů u podporovaných
produktů v nejvzdálenějších regionech a na pevnině, udržování zemědělské produkce a tradičních produktů a zajištění dostatečných dodávek základních zemědělských produktů.
Systém podpory je v souladu s novými cíli společné zemědělské politiky a měl by zůstat zachován v nezměněné podobě. Je třeba provést pouze změny prováděcího nařízení za
účelem vyjasnění a zjednodušení podávání zpráv o programech. Zpráva obsahuje rovněž doporučení určená členským státům, jejichž cílem je zvýšit účinnost uplatňování opatření,
zlepšit podobu programů a posílit doplňkovost s jinými formami podpory v rámci společné zemědělské politiky, zejména v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti místní produkce.
15658/16

COM(2016) 797 final

st15658-ad01.cs16.pdf (542 KB, 19. 12. 2016) 16. 12. 2016 19. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění režimu zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (SAI)
V rámci společné zemědělské politiky je zaveden zvláštní režim podpory pro menší řecké ostrovy v Egejském moři, jehož účelem je podporovat místní produkci a zajišťovat
zásobování základními produkty na tomto specifickém území, které má výrazná geografická a přírodní omezení (velká roztříštěnost, řídké osídlení, malý rozsah využívané
zemědělské půdy, topografické a klimatické podmínky). Předkládaná zpráva hodnotí uplatňování režimu zvláštní podpory v letech 2006-2014. Konstatuje, že režim umožňuje řešit
konkrétní výzvy v zemědělství, usnadňuje zachování činností zemědělské výroby a snižuje rozdíl v ceně podporovaných produktů na dotčeném území v porovnání s pevninou. Režim
funguje bezproblémově, a tudíž se doporučuje zachovat stávající základní nařízení. Prováděcí nařízení by mělo být upraveno, aby objasnilo výkaznictví programu. Řecko by mělo
upravit program tak, aby dále zvyšoval účinnost uplatňování opatření a kontrolu a aby byla posílena doplňkovost s dalšími podpůrnými nástroji společné zemědělské politiky.
15666/16

COM(2016) 796 final

st15666.cs16.pdf (471 KB, 23. 12. 2016)
16. 12. 2016 23. 12. 2016
Přílohy:
st15666-ad01.cs16.pdf (414 KB, 19. 12. 2016)
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the extent to which the Member States have taken the necessary measures in
order to comply with Directive 2011/93/EU of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící, do jaké míry přijaly členské státy nezbytná opatření pro dosažení souladu se směrnicí 2011/93/EU ze
dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii
Směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii představuje komplexní právní nástroj, který zahrnuje
ustanovení týkající se vyšetřování a stíhání trestných činů, pomoci obětem a jejich ochrany a prevence. Do 18. prosince 2013 měly členské státy přijmout opatření pro sladění
vnitrostátních předpisů se směrnicí a oznámit je Komisi. Předkládaná zpráva podává informativní přehled transpozičních opatření členských států. Ve stanoveném termínu
oznámilo transpoziční opatření pouze 12 členských států a proti zbývajícím 15 (s výjimkou Dánska) zahájila Komise řízení o porušení Smlouvy. Všechna tato řízení byla uzavřena do
8. prosince 2016. Jako nejvíce problematická z hlediska transpozice se ukazují ustanovení týkající se prevence a intervenčních programů pro pachatele, trestního práva a pomoci a
podpory dětským obětem a jejich ochrany. Problémy jsou rovněž s ustanoveními o návodu, pomoci a účastenství a pokusu, sexuálních praktikách prováděných se souhlasem
zúčastněných osob, zajištění a konfiskaci a odpovědnosti právnických osob a sankcích vůči nim. Komise se nyní zaměří na dokončení transpozice a správné provedení směrnice v
celé EU. V současné době nejsou plánovány žádné změny stávající úpravy.
15693/16

COM(2016) 871 final

st15693.en16.pdf (466 KB, 19. 12. 2016)

19. 12. 2016 19. 12. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the implementation of the measures referred to in Article 25 of Directive
2011/93/EU of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography - Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě hodnotící provádění opatření podle článku 25 směrnice 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii
Článek 25 směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii ukládá členským států přijmout opatření proti
internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Předkládaná zpráva podává informativní přehled o příslušných transpozičních opatřeních členských států.
Identifikuje dva hlavní problémy při provádění uvedeného článku: neprodlené odstranění internetových stránek obsahujících nebo šířících dětskou pornografii a poskytnutí
dostatečných záruk v případě, kdy se členský stát rozhodne přijmout opatření umožňující zablokovat uživatelům internetu na svém území přístup k internetovým stránkám
obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Komise se nyní zaměří na zajištění uspokojivé míry transpozice a provádění článku 25. V současné době nejsou plánovány žádné
změny stávající úpravy.
15694/16

COM(2016) 872 final

st15694.en16.pdf (405 KB, 19. 12. 2016)

19. 12. 2016 19. 12. 2016

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Third progress report towards an effective and
genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Třetí zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Komise předkládá třetí měsíční zprávu o pokroku při vytváření účinné a skutečné bezpečnostní unie. Zpráva shrnuje dosažené úspěchy: dosažení politické dohody mezi Evropským
parlamentem a Radou o návrhu směrnice o boji proti terorismu, o revizi směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní a o revizi Schengenského hraničního kodexu; pokrok v boji
proti online radikalizaci; plán pro provedení směrnice o jmenné evidenci cestujících nebo akční plán v oblasti padělání cestovních dokladů. Vedle toho sdělení představuje dvě nové
iniciativy: legislativní balíček v oblasti financování terorismu (boj proti praní peněz, odhalování nedovolených pohybů peněžní hotovosti, zmrazení finančních prostředků) a balíček
opatření pro zvýšení účelnosti a účinnosti Schengenského informačního systému.
15808/16

COM(2016) 831 final

st15808.en16.pdf (363 KB, 23. 12. 2016)

23. 12. 2016 23. 12. 2016
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - State of play and the possible ways forward as regards the situation of nonreciprocity with certain third countries in the area of visa policy (Follow-up to the Communication of 12 April)- Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Současný stav a možné další kroky v případě neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky s některými třetími zeměmi (navazující na sdělení ze dne 12.
dubna)
Dne 12. dubna 2016 přijala Komise sdělení týkající se neuplatňování vzájmenosti v oblasti vízové politiky s některými třetími zeměmi. V tomto sdělení bylo konstatováno, že většina
případů neuplatňování vzájemnosti byla úspěšně vyřešena. V případě zachování vízové povinnosti i po 12. dubnu 2016 je Komise podle nařízení (ES) č. 539/2001 povinna přijmout
akt v přenesené pravomoci, kterým se na 12 měsíců obnovuje vízová povinnost pro státní příslušníky dotčené třetí země, při zohlednění důsledků pro vnější vztahy EU a členských
států. V červenci 2016 bylo přijato návazné sdělení, které konstatovalo, že bylo dosaženo plné vzájemnosti v případě Bruneje, ale dosud nebyla vyřešena situace v případě Kanady
(vízová povinnost pro občany Bulharska a Rumunska) a Spojených států (vízová povinnost pro občany Bulharska, Chorvatska, Kypru, Polska a Rumunska). Předkládaná zpráva
hodnotí pokrok dosažený od července 2016. Bylo dosaženo dohody s Kanadou a vízová povinnost bude zrušena od 1. prosince 2017. Pokud jde o Spojené státy, nebylo dosaženo
žádného pokroku a Komise hodlá pokračovat v jednáních, jakmile bude ustavena nová administrativa vzešlá z podzimních voleb.
15809/16

COM(2016) 816 final

st15809.en16.pdf (318 KB, 23. 12. 2016)

23. 12. 2016 23. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU - Zpráva o monitorování a posouzení pokročilých
bezpečnostních prvků vozidel, jejich rentability a proveditelnosti pro účely revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o ochraně chodců a jiných
zranitelných účastníků silničního provozu
V předkládané zprávě Komise prezentuje výsledky vlastní analýzy týkající se nových zařízení v oblasti bezpečnosti vozidel. Analýza byla zaměřena na nové technologie a zařízení,
která zatím nepodléhají regulaci, dobrovolné zvyšování bezpečnosti vozidel výrobci nad rámec stanovených požadavků, aktuální bezpečnostní požadavky a jejich možné budoucí
změny, potřebu dalších studií a potřebu dostupnosti podrobných údajů o nehodách z celé EU. Na jejím základě byly identifikovány čtyři oblasti, v jejichž rámci je navrženo 19
specifických opatření pro zvýšení bezpečnosti vozidel. Jedná se o: opatření pro aktivní bezpečnost; opatření pro pasivní bezpečnost; nákladní vozidla a autobusy; a bezpečnost
chodců a cyklistů. Komise bude navržená opatření diskutovat se zainteresovanými stranami a dále je analyzovat a případně předloží legislativní návrhy na jejich zavedení. Jakékoli
nové požadavky na bezpečnost vozidel by měly přispívat k podpoře inovací a investic, zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu EU a dosahování cílů v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů.
15705/16

COM(2016) 787 final

st15705.cs16.pdf (459 KB, 21. 12. 2016)

19. 12. 2016 21. 12. 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - 2016 Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for
financing external actions in 2015 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Rady - Výroční zpráva za rok 2016 o provádění nástrojů Evropské unie pro
financování vnější činnosti v roce 2015
Předkládaná zpráva podává souhrnný přehled o financování vnější činnosti Unie v roce 2015, přijatých závazcích a dosažených výsledcích. EU a její členské státy byly i v roce 2015
největším světovým poskytovatelem rozvojového financování - Komise samotná vyplatila přes 10,3 miliardy EUR v rámci oficiální rovojové pomoci a přes 1,4 miliardy EUR na
pomoc při katastrofách pro 120 milionů lidí ve více než 80 zemích světa. Na politické úrovni patřilo mezi nejvýznamnější události roku 2015 přijetí Agendy 2030 pro udržitelný
rozvoj a Pařížské dohody, nová evropská politika sousedství, střednědobá strategie pro politiku rozšíření, nový rámec pro vztahy s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi,
nový akční plán pro rovnost pohlaví a nový akční plán pro lidská práva a demokracii. Důležitým tématem vnější činnosti byla migrace a její příčiny; v této oblasti jsou
zmíněny summit ve Vallettě, svěřenecký fond EU pro mimořádné události zaměřený na africké státy, pomoc Sýrii a Evropská agenda pro migraci. Rok 2015 byl rovněž Evropským
rokem pro rozvoj. Mezi dalšími činnostmi uvádí zpráva např. boj s epidemií Eboly, program na pomoc somálským uprchlíkům, zajištění zdravotnických služeb ve Středoafrické
republice, budování infrastruktury na západním Balkáně, oživení a obnovu Nepálu, zajištění potravin v Afghánistánu nebo dva summity s latinskoamerickými a karibskými státy.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské strukturální a investiční fondy na
období 2014–2020 - Souhrnná zpráva o výročních zprávách o provádění programů z roku 2016 týkajících se provádění v letech 2014–2015
Předkládaná zpráva je první z řady výročních zpráv o provádění evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) na období 2014-2020, které jsou určeny orgánům EU.
Shrnuje jednak výroční zprávy o provádění 533 programů, které v roce 2016 předložily členské státy a regiony a které se vztahují na období 2014-2015, a jednak dostupná
hodnocení těchto programů. Obsahuje informace o výběru projektů, dosažených výsledcích v praxi a vytváření mechanismů pro provádění ze strany členských států a regionů.
Celkový objem projektů vybraných pro podporu v letech 2014-2015 činil 58,8 miliardy EUR, což představuje 9,2 % z celkového objemu investic naplánovaných na období
2014–2020. Příspěvek EU k vybraným projektům se odhaduje na 41,8 miliardy EUR. Do konce roku 2015 vybraly členské státy a regiony 989 000 projektů, podpořeno bylo 274 000
podniků a 2,7 milionu účastníků. 11,1 milionů ha zemědělské plochy, tj. 6 % využívané zemědělské půdy, bylo vybráno pro podporu hospodaření s půdou v zájmu lepší ochrany
biologické rozmanitosti. Místní akční skupiny LEADER se vztahují na 24 % celkového počtu venkovského obyvatelstva, funguje více než 10 % místních akčních skupin v oblasti
rybolovu a jsou vybrány strategie místního rozvoje. Za zásadní pro nadcházející roky považuje Komise zrychlení provádění nových programů v celé EU. Finanční monitorování v
roce 2016 prokázalo pozitivní vývoj v tomto směru: do podzimu 2016 byly přiděleny prostředky ve výši 128,8 miliardy EUR, přičemž na konci roku 2015 to bylo jen 58,8 miliardy
EUR.
15784/16

COM(2016) 812 final

st15784.cs16.pdf (832 KB, 23. 12. 2016)

22. 12. 2016 23. 12. 2016

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění makroregionálních strategií EU
Makroregionální strategie jsou nedílnou součástí politiky soudržnosti EU. Nepředstavují zvláštní systém řízení a financování, ale zapadají do stávajícíh iniciativ a politických rámců
EU (např. program Interreg, TEN-T). V současné době existují čtyři strategie: pro region Baltského moře (EUSBSR), pro dunajský region (EUSDR), pro jadransko-jónský region
(EUSAIR) a pro alpský region (EUSALP). Je do nich zapojeno 19 členských zemí EU a 8 nečlenských zemí. Předkládaná zpráva jednak posuzuje stav provádění strategií,
vyhodnocuje jejich výsledky a uvádí příklady osvědčených postupů a jednak shrnuje dosud získané zkušenosti a uvádí doporučení pro možný budoucí vývoj. Zdůrazňuje potřebu
převzetí větší odpovědnosti ze strany dotčených států a upozorňuje, že je třeba soustavně věnovat pozornost účinnosti systémů správy a řízení, zaměření na výsledky, financování a
vztahům se zeměmi, které nejsou členy EU.
15792/16

COM(2016) 805 final

st15792.cs16.pdf (451 KB, 23. 12. 2016)
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnosti doporučení 2014/70/EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z
břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení
Doporučení 2014/70/EU z ledna 2014 stanoví minimální zásady pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení za
účelem zajištění ochrany veřejného zdraví, klimatu a životního prostředí, efektivního využívání zdrojů a informování veřejnosti. Členské státy provádějící uvedené činnosti měly
začít doporučení uplatňovat do 28. července 2014. Předkládaná zpráva je první zprávou o uplatňování doporučení. Zaměřuje se na zhodnocení účinnosti doporučení v oblasti
prevence, řízení a omezování environmentálních dopadů a rizik, poskytování právní jistoty a předvídatelnosti, reakcí na obavy veřejnosti a zohlednění technického pokroku a
využívání alternativních technik k vysokoobjemovému hydraulickému štěpení. Zájem o rozvoj těžby plynu z břidlic se v jednotlivých členských státech liší v závislosti na dostupnosti
suroviny. Některé zásady stanovené v doporučení byly v některých státech uplatňovány již před jeho přijetím; některé státy změnily své postupy či předpisy v návaznosti na jeho
vydání. Uplatňování doporučení je prozatím nerovnoměrné a v některých státech neuspokojivé. Účinnost v oblasti prevence, řízení a omezování vlivů na životní prostředí nelze
potvrdit. Odlišný výklad některých ustanovení vede k nejednotnému uplatňování, a tudíž není splněn ani cíl zajištění právní jistoty a předvídatelnosti. V zájmu podpory důsledného
uplatňování doporučení se Komise zaměří na: zvýšení transparentnosti a monitorování; podporu správného a jednotného uplatňování příslušných ustanovení ve všech členských
státech; řešení dopadů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí; a řešení nedostatků ve výzkumu zdravotních dopadů a rizik těžby uhlovodíků.
15656/16

COM(2016) 794 final

st15656.cs16.pdf (255 KB, 19. 12. 2016)

19. 12. 2016 19. 12. 2016

Commission Staff Working Document - Fitness Check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives): Directive 2009/147/EC of the European
Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora - Pracovní dokument útvarů Komise - Kontrola účelnosti právních předpisů EU na ochranu přírody (směrnice o
ptácích a směrnice o stanovištích): směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků a směrnice
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Předkládaný pracovní dokument představuje komplexní zhodnocení účelnosti směrnic o ptácích a stanovištích v rámci programu REFIT. Konstatuje, že cílů směrnic nebylo dosud
dosaženo a není možné předpovědět, kdy budou naplněny. Je však jasné, že stav dotčených druhů a stanovišť by bez existence těchto předpisů byl výrazně horší. Roční náklady v
EU na určování, ochranu a řízení lokalit zařazených do sítě Natura 2000 se odhadují na nejméně 5,8 miliardy EUR ročně, avšak celková hodnota přínosů směrnic se pohybuje v
řádu 200-300 miliard EUR ročně. Finanční spoluúčast EU se v letech 2007-2013 pohybovala v rozmezí 9-19 % a příspěvky členských států nedokázaly pokrýt zbývající náklady.
Směrnice jsou navzájem v souladu a spolu se strategií EU pro biodiverzitu tvoří integrovaný politický rámec pro ochranu přírody. Cíle směrnic jsou rovněž v souladu s
mezinárodními úmluvami a dohodami o ochraně biodiverzity a přírody, které se v EU uplatňují. Směrnice vytvořily silný a soudržný základ pro ochranu přírody v Evropě. Jejich cíle
nadále odrážejí potřeby v oblasti ochrany a udržitelného využívání přírody. Komise na základě tohoto zhodnocení neplánuje změnu směrnic, avšak zdůrazňuje potřebu podstatného
zlepšení jejich provádění ve spolupráci s různými zainteresovanými subjekty v členských státech i v EU, aby bylo dosaženo praktických výsledků.
15671/16

SWD(2016) 472 final

st15671.en16.pdf (3 MB, 19. 12. 2016)
19. 12. 2016 19. 12. 2016
Přílohy:
st15671-ad01.en16.pdf (289 KB, 19. 12. 2016)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, kterým se formálně uznává, že určitý počet aktů práva Unie v oblasti životního prostředí přijatých podle směrnice
Rady 91/692/EHS zastaral
Předkládané sdělení je součástí balíčku opatření souvisejících se zrušením dvou zastaralých předpisů - směrnice 91/692/EHS, kterou se normalizují a racionalizují zprávy
o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí, a rozhodnutí 95/337/EHS, kterým se mění rozhodnutí 92/446/EHS o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody.
Dalšími částmi balíčku jsou návrh rozhodnutí, kterým se ruší a mění ustanovení šesti právních aktů odkazující na směrnici 91/692/EHS a ruší směrnice 91/692/EHS, a dva návrhy
rozhodnutí Komise na zrušení dvou z dotčených prováděcích rozhodnutí (prostřednictvím postupu projednávání ve výborech), konkrétně rozhodnutí Komise 2011/92/EU a
2010/681/EU. Sdělení konstatuje a formálně uznává zastaralost 11 prováděcích aktů přijatých Komisí za účelem vytvoření dotazníků pro podávání zpráv o životním prostředí, které
odkazují na směrnici 91/692/EHS, včetně rozhodnutí 95/337/EHS. Tyto akty budou vyjmuty z acquis.
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