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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o datum, od kterého se ustanovení hlavy III části druhé
dohody použijí na státní příslušníky Islandu, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace
Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU vstoupila v platnost dne 1. února 2020. Hlava III druhé části této dohody upravuje použitelnost vzájemné ochrany práv v oblasti
sociálního zabezpečení vztahující se na občany Unie i na státní příslušníky zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru a současně Evropského sdružení volného
obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), a státní příslušníky Švýcarska. Uvedená ochrana se bude na státní příslušníky dotčených zemí vztahovat za předpokladu, že budou
uzavřeny odpovídající dohody jednak mezi Unií a dotčenými státy, které budou zajišťovat ochranu práv státních příslušníků Spojeného království, a jednak mezi Spojeným
královstvím a dotčenými státy, které budou zajišťovat ochranu práv občanů Unie. Spojené království již příslušné dohody uzavřelo a Unie je uzavře v nejbližší době. S ohledem na
plánované datum vstupu v platnost vyjednaných dohod by měl smíšený výbor zřízený dohodou o vystoupení rozhodnout že uvedená ustanovení hlavy III druhé části této dohody se
budou na státní příslušníky dotčených zemí uplatňovat od 1. ledna 2021. Unie by měla stanovení tohoto data podpořit.
13458/20

COM(2020) 780 final

2020/0344(NLE)

st13458.cs20.pdf (438 KB, 3. 12. 2020)
Přílohy:
st13458-ad01.cs20.pdf (391 KB, 3. 12. 2020)

27. 11. 2020 3. 12. 2020

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2020/123 as regards fishing opportunities for Norway pout in 2020 - Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o rybolovná práva pro tresku norskou pro rok 2020
Předkládaný návrh stanoví rybolovná práva pro tresku norskou na období od 1. listopadu do 31. prosince 2020. Jeho cílem je navýšit na základě nejnovějšího doporučení
Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a posledních informací poskytnutých Dánskem jako téměř výhradním držitelem těchto práv již schválená předběžná rybolovná práva ve
výši 30 000 tun na 50 000 tun.
13635/20

COM(2020) 792 final

2020/0351(NLE)

st13635.en20.pdf (379 KB, 4. 12. 2020)
Přílohy:
st13635-ad01.en20.pdf (357 KB, 4. 12. 2020)

4. 12. 2020 4. 12. 2020

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými
státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, pokud jde o změnu přílohy II této dohody týkající se koordinace systémů
sociálního zabezpečení
Bilaterální dohoda mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob vstoupila v platnost dne 1. června 2002. Za její řízení a řádné uplatňování odpovídá Smíšený výbor. Nyní má tento
výbor přijmout rozhodnutí o změně přílohy II k této dohodě o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Účelem tohoto aktu je zajistit v souvislosti s vystoupením Spojeného
království z EU po skončení přechodného období reciproční ochranu práv v oblasti sociálního zabezpečení pro státní příslušníky Spojeného království a další osoby, které se do
skončení přechodného období budou nacházet v přeshraniční situaci zahrnující jednu nebo více smluvních stran dohody a současně Spojené království. Unie by měla jeho přijetí
podpořit.
12963/20

COM(2020) 735 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0326(NLE)

st12963.cs20.pdf (442 KB, 3. 12. 2020)
Přílohy:
st12963-ad01.cs20.pdf (468 KB, 3. 12. 2020)

13. 11. 2020 3. 12. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Evropský hospodářský prostor (EHP) je založen na společných pravidlech a rovných podmínkách hospodářské soutěže. Dohoda o EHP zajišťuje stejná práva a povinnosti na
vnitřním trhu pro občany a hospodářské subjekty v EHP. V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU je cílem předkládaného návrhu podpořit jménem EU přijetí
rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) k Dohodě o EHP za účelem zajištění reciproční ochrany práv v oblasti sociálního zabezpečení
pro státní příslušníky Spojeného království a další osoby, které se do skončení přechodného období budou nacházet v přeshraniční situaci zahrnující jednu nebo více smluvních
stran dohody a současně Spojené království.
12967/20

COM(2020) 736 final

2020/0327(NLE)

st12967.cs20.pdf (434 KB, 3. 12. 2020)
Přílohy:
st12967-ad01.cs20.pdf (429 KB, 7. 12. 2020)

13. 11. 2020 3. 12. 2020

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal
proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o počítačovém systému pro
komunikaci v přeshraničních občanskoprávních a trestních řízeních (sytém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726
Předkládaný návrh je součástí balíčku iniciativ zaměřeného na modernizaci justičních systémů v EU. Jeho cílem je učinit ze systému e-CODEX standard pro bezpečnou digitální
komunikaci v přeshraničních soudních řízeních ve všech členských státech. Systém e-CODEX byl vyvinut v letech 2010-2016 a v současné době usnadňuje elektronickou
komunikaci mezi občany a soudy a mezi příslušnými orgány členských států v některých přeshraničních řízeních. Do pilotních projektů jeho využití se zatím zapojilo 10 členských
států. V současné době je systém spravován konsorciem členských států a dalších organizací. Předkládaný návrh systém e-CODEX nově definuje a stanovuje jeho architekturu
včetně digitálních procesních norem. Od 1. července 2023 se správa a provoz systému svěřuje Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v
prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA). Celkové náklady na systém na období 2022-2027 se odhadují na 9,667 milionu EUR.
13709/20

COM(2020) 712 final

2020/0345(COD)

st13709.en20.pdf (1 MB, 4. 12. 2020)
Přílohy:
st13709-ad01.en20.pdf (277 KB, 4. 12. 2020)
st13709-ad02.en20.pdf (2 MB, 4. 12. 2020)
st13709-ad03.en20.pdf (388 KB, 4. 12. 2020)
st13709-ad04.en20.pdf (228 KB, 4. 12. 2020)

4. 12. 2020 4. 12. 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii
a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu
V zájmu zajištění bezpečnosti železniční dopravy přes kanál La Manche i po vystoupení Spojeného království z EU zmocnila Komise rozhodnutím (EU) 2020/1531 Francii ke
sjednání a uzavření mezinárodní dohody se Spojeným královstvím ohledně uplatňování pravidel EU v oblasti bezpečnosti a interoperability železniční dopravy na toto dopravní
propojení i po skončení přechodného období. Protože však sjednání a uzavření takové dohody vyžaduje určitý čas a současně je třeba zajistit nepřerušené fungování tohoto
dopravního propojení i po 31. prosinci 2020, navrhuje se, aby byla platnost dotčených bezpečnostních osvědčení a certifikátů a provozních licencí prodloužena o dva měsíce, resp.
devět měsíců (podle typu dokladu) s účinností od 1. ledna 2021.
13443/20

COM(2020) 782 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0347(COD)

st13443.cs20.pdf (553 KB, 3. 12. 2020)

27. 11. 2020 3. 12. 2020
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou leteckou dohodou mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Izraelem byla podepsána dne 10. června 2013 a vstoupila v platnost dne 2. srpna 2020. Jejím cílem je vytvořit společný letecký
prostor založený na vzájemném přístupu na trhy smluvních stran s leteckou dopravou, a to za rovnocenných podmínek hospodářské soutěže a při dodržování stejných pravidel.
Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který je odpovědný za její správu a řádné provádění. Během svého prvního zasedání by měl smíšený výbor přijmout svůj jednací řád. Unie by
měla jeho přijetí podpořit.
13462/20

COM(2020) 765 final

2020/0339(NLE)

st13462.cs20.pdf (456 KB, 30. 11. 2020)
27. 11. 2020 30. 11. 2020
Přílohy:
st13462-ad01.cs20.pdf (459 KB, 30. 11. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Evropsko-středomořskou leteckou dohodou mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Jordánskem vstoupila v platnost dne 2. srpna 2020. Jejím cílem je podpořit postupné otevírání přístupu na trh a harmonizovat
právní předpisy v zájmu většího souladu s EU, včetně oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, uspořádání letového provozu, hospodářské regulace, ochrany
spotřebitele a životního prostředí. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který je odpovědný za její správu a řádné provádění. Během svého prvního zasedání by měl smíšený výbor
přijmout svůj jednací řád. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13464/20

COM(2020) 764 final

2020/0338(NLE)

st13464.cs20.pdf (458 KB, 30. 11. 2020)
27. 11. 2020 30. 11. 2020
Přílohy:
st13464-ad01.cs20.pdf (451 KB, 30. 11. 2020)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Dohodou o společném leteckém prostoru mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
Dohoda o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskem vstoupila v platnost dne 2. srpna 2020. Jejím cílem je vytvořit společný letecký prostor založený na otevření
přístupu na trhy smluvních stran za rovnocenných podmínek hospodářské soutěže a při dodržování stejných pravidel. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který je odpovědný za její
správu a řádné provádění. Během svého prvního zasedání by měl smíšený výbor přijmout svůj jednací řád. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
13506/20

COM(2020) 763 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

2020/0337(NLE)

st13506.cs20.pdf (460 KB, 30. 11. 2020)
30. 11. 2020 30. 11. 2020
Přílohy:
st13506-ad01.cs20.pdf (481 KB, 30. 11. 2020)
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Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus)
rozšířením možnosti přistoupení na Marocké království, jménem Evropské unie
Dohoda Interbus o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy vstoupila v platnost dne 1. ledna 2003 a jejími smluvními stranami jsou v současné době
Evropská unie, Albánská republika, Andorrské knížectví, Bosna a Hercegovina, Moldavská republika, Černá Hora, Republika Severní Makedonie, Turecká republika a Ukrajina. K
dohodě Interbus mohou přistoupit země, které jsou řádnými členy Evropské konference ministrů dopravy. Maroko řádným členem není, má však v této organizaci status
pozorvatele. Dne 16. července 2018 podepsaly EU, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Turecko protokol, který umožňuje přistoupení Maroka k dohodě Interbus. Protokol však
nebyl ve stanovené lhůtě podepsán všemi smluvními stranami. Dne 18. února 2020 zmocnila proto Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie o změně tohoto protokolu, aby
kromě možnosti přistoupení Maroka k dohodě obsahoval také technické změny ohledně podpisu a vstupu v platnost a za účelem zohlednění změny názvu jedné smluvní strany
dohody Interbus (Republika Severní Makedonie). Tato jednání byla úspěšně uzavřena. Předkládaným návrhem se schvaluje podpis nového protokolu jménem Unie s výhradou jeho
uzavření k pozdějšímu datu.
13583/20

COM(2020) 770 final

2020/0342(NLE)

st13583.cs20.pdf (470 KB, 3. 12. 2020)
Přílohy:
st13583-ad01.cs20.pdf (441 KB, 7. 12. 2020)

2. 12. 2020 3. 12. 2020

Dokumenty informační povahy
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
On the European democracy action plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o
Evropském akčním plánu pro demokracii
Komise předkládá Evropský akční plán pro demokracii, jehož cílem je posílit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracie v celé EU. Plán reaguje na proměnu demokratické
politiky v důsledku digitální transformace. Zaměřuje se na instituce EU, vnitrostátní vlády a parlamenty a další orgány, politické strany, média a občanskou společnost a online
platformy. Stanovuje opatření pro posílení odolnosti demokracie, která by měla být provedena do roku 2023, ve třech oblastech:
1. podpora svobodných a spravedlivých voleb a posílení demokratické účasti - právní předpis o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu („politické reklamy“), revize
pravidel pro financování evropských politických stran, nový operační mechanismus pro výměnu názorů o otázkách spojených s integritou voleb, uspořádání akce na vysoké úrovni
věnované problémům spojeným s volebními procesy, podpora využívání strukturálních fondů EU a nového programu Kreativní Evropa, konsolidace kapacity volebních
pozorovatelských misí EU ve třetích zemích;
2. posílení svobody a plurality médií - doporučení o bezpečnosti novinářů, Iniciativa k omezení zneužívání žalob proti účasti veřejnosti, rozvoj a zavádění profesních
standardů, posílení transparentnosti vlastnictví médií a státní reklamy, mimo jiné prostřednictvím nového Monitoru vlastnictví sdělovacích prostředků;
3. boj proti dezinformacím - zdokonalení stávajícího souboru nástrojů EU pro boj proti zahraničnímu vměšování, včetně nových nástrojů pro vymáhání nákladů od pachatelů, vydání
pokynů pro zdokonalení kodexu zásad boje proti dezinformacím a posílení rámce pro monitorování jeho provádění s cílem vytvořit společný regulační rámec povinností a
odpovědnosti online platforem (v souladu s připravovaným aktem o digitálních službách), podpora inovativních projektů a iniciativ zaměřených na širokou veřejnost.
13678/20

COM(2020) 790 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13678.en20.pdf (716 KB, 4. 12. 2020)

4. 12. 2020 4. 12. 2020
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění spravedlnosti v EU – Strategie
evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024
Předkládané sdělení je součástí balíčku iniciativ zaměřeného na modernizaci justičních systémů v EU. Představuje strategii justičního vzdělávání na období 2021-2024, jejímž cílem
je navázat na první strategii v této oblasti z roku 2011 (na období 2011-2020) a justiční vzdělávání v EU dále posílit. Nová strategie zohledňuje výsledky hodnocení aktuální
strategie a rozšiřuje ji o nová témata, profese a zeměpisné oblasti s ohledem na nové výzvy.
Mezi nová témata by měl patřit především právní stát, ochrana základních práv, digitalizace a umělá inteligence, ochrana práv jednotlivců v digitálním prostoru, práva konkrétních
skupin (např. dětí, osob se zdravotním postižením, obětí rasismu a diskriminace) a nové právní předpisy EU a vývoj judikatury (včetně nástrojů přeshraniční justiční spolupráce a
Úřadu evropského veřejného žalobce). Nad rámec práva EU by pak měly být do justičního vzdělávání začleněny "profesní dovednosti soudců" a další dovednosti a znalosti, včetně
jazykových kurzů se zaměřením na právní terminologii.
Vzdělávání by se mělo účastnit více justičních pracovníků: do roku 2024 by další vzdělávání v oblasti práva EU mělo každý rok absolvovat 65 % soudců a státních zástupců, 15 %
zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, 15 % právníků, 30 % notářů a 20 % soudních vykonavatelů. Nabídka vzdělávání by měla být rozšířena na zaměstnance věznic a
probační úředníky a další justiční pracovníky, jako jsou mediátoři, soudní znalci, insolvenční správci a soudní tlumočníci/překladatelé. Zvláštní pozornost by pak měla být věnována
justičnímu vzdělávání mladých odborníků.
Další opatření by měla podpořit zvýšení kvality a účinnosti vzdělávacích činností. Mezi ně patří nabídka různých forem učení, elektronické vzdělávání, přeshraniční vzdělávací
činnosti nebo zlepšení přípravy školitelů. Pro činnosti podporované EU by měl být využíván společný hodnotící formulář a do portálu evropské e-justice by měla být začleněna
"evropská vzdělávací platforma".
V zájmu zajištění účinného provádění strategie by měly všechny členské státy zřídit vnitrostátní síť koordinátorů práva EU pro soudce a státní zástupce a podporovat spolupráci
mezi těmito sítěmi. Na evropské úrovni má klíčové postavení Evropská síť pro justiční vzdělávání, další sítě, poskytovatelé vzdělávání a organizace pro justiční pracovníky by se
měly zaměřit na podporu přeshraniční vzdělávací činnosti. Komise bude dále podporovat spolupráci mezi zúčastněnými stranami a (spolu)financovat kvalitní projekty. Evropské
justiční vzdělávání by mělo i nadále zahrnovat odborníky z kandidátských a potenciálních kandidátských zemí (zejména zemí západního Balkánu) a mohlo by být rozšířeno i na jiné
třetí země, zejména v Africe a Latinské Americe. Spolu se zúčastněnými stranami Komise zváží možnost zavedení vylepšeného monitorovacího systému.
13704/20

COM(2020) 713 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13704.cs20.pdf (690 KB, 4. 12. 2020)

4. 12. 2020 4. 12. 2020

6

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Digitalisation of justice in the European Union - A toolbox of opportunities - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitalizace justice v EU - Soubor nástrojů příležitostí
Předkládané sdělení představuje nový přístup k digitalizaci justičních systémů v EU založený na souboru nástrojů ("toolbox"), komlexní sadě právních, finančních a
technologických nástrojů určených pro různé účastníky v justičních systémech. Společně se strategií evropského justičního vzdělávání na období 2021-2024 (COM(2020) 713) a
návrhem nařízení o systému e-CODEX (COM(2020) 712) tvoří balíček iniciativ, jehož cílem je modernizovat justiční systémy v EU. Navržené nástroje jsou rozděleny do čtyř
kategorií:
1) finanční podpora pro členské státy, která zahrnuje využití facility na podporu oživení a odolnosti, nástrojů politiky soudržnosti na období 2021-2027, nástroje pro technickou
podporu a nových programů Spravedlnost a Digitální Evropa;
2) legislativní iniciativy stanovující požadavky v oblasti digitalizace (včetně umělé inteilgence) na podporu lepšího přístupu ke spravedlnosti a přeshraniční spolupráce - cílem
Komise je zajistit, aby digitální forma byla výchozí možností při přeshraniční justiční spolupráci. Za tím účelem vypracuje legislativní návrh digitalizace postupů přeshraniční
justiční spolupráce v občanských, obchodních a trestních věcech, který by měl být předložen na konci roku 2021;
3) nástroje IT - členské státy by měly usilovat o digitalizaci rejstříků a jejich vzájemné propojení. Mělo by být zajištěno využívání nástroje e-CODEX (komunikace v oblasti e-justice
prostřednictvím výměny informací on-line) všemi členskými státy; za tím účelem předkládá Komise legislativní návrh, aby se tento nástroj stal standardem pro bezpečnou digitální
komunikaci v přeshraničních soudních řízeních ve všech členských státech. Všechny členské státy by se dále měly připojit k digitálnímu systému výměny elektronických důkazů
eDES. Další nástroje by měly být zaměřeny na boj proti přeshraniční trestné činnosti - měl by být aktualizován systém správy případů Eurojustu, zavedeno propojení funkcí
vyhledávání shody mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a Europolem, zavedena digitální výměna informací o přeshraničních případech terorismu a zřízena platforma pro
spolupráci společných vyšetřovacích týmů. Konečně Komise navrhuje využít portál e-Justice pro usnadnění přístupu k vnitrostátním digitálním službám v oblasti justice a
zprostředkování elektronické komunikace s příslušnými vnitrostátními orgány;
4) podpora nástrojů pro spolupráci, koordinaci a monitoring, včetně srovnávacího přehledu o soudnictví EU, sdílení informací o národních iniciativách v oblasti digitalizace,
zorganizování ministerského fóra pro digitální justici, pravidelného vyhodnocování pokroku a výměny osvědčených postupů týkajících se využívání nástrojů IT pro účely justice.
13708/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a správě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí
Komise předkládá zprávu o provádění a správě směrnice 2000/14/ES o emisích hluku ve venkovním prostoru, která vstoupila v platnost dne 3. ledna 2002 a sloučila sedm směrnic
týkajících se konkrétních výrobků a dvě směrnice o zkušebních postupech. Zpráva představuje výsledky hodnocení směrnice během doby jejího fungování, které provedla Komise.
Směrnice je plně a důsledně provedena a uplatňována ve všech členských státech bez závažných problémů. Rozdíly byly zjištěny pouze v oblasti dohledu nad trhem, a to zejména
z hlediska činností v jednotlivých členských státech a jejich sledování. Z hodnocení vyplývá, že směrnice je účinná, efektivní, relevantní a soudržná a má přidanou hodnotu ze
zapojení Unie. Směrnice zjednodušila stávající právní rámec a přispěla ke snížení emisí hluku venkovních zařízení. Její klíčové prvky jsou však nedostatečně přizpůsobeny
technickému pokroku, což by mohlo vést k přijetí zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které směrnice předpokládá, nebo k potřebě její revize. To se týká
především oblasti působnosti, nejvyšších přípustných hodnot hluku, stávajících zkušebních postupů a metod měření, příslušných postupů posuzování shody, povinnosti
shromažďovat údaje o hluku a uvedení do souladu s novým právním rámcem. Účinnost směrnice také negativně ovlivňuje nedostatečný dozor nad trhem. Na základě těchto zjištění
Komise zintenzivní své úsilí o koordinaci za pomoci různých odvětvových pracovních skupin na podporu fungování směrnice a bude nadále pečlivě sledovat prosazování směrnice
ve všech členských státech.
13457/20
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení EU o prekurzorech drog
Komise předkládá zprávu o hodnocení nařízení (ES) č. 111/2005 o sledování obchodu s prekurzory drog, které bylo provedeno v letech 2017-2019. Hodnocení bylo založeno na
externí studii, konzultacích se zúčastněnými stranami a veřejných konzultacích.
Z hodnocení vyplynulo, že je třeba přijmout další opatření ve vztahu k látkám neuvedeným v současné podobě nařízení, zejména tzv. designer prekurzorům. Komise proto zváží
revizi nařízení a souvisejících právních nástrojů, jako je např. rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat
trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami. V rámci revize by mohly být zlepšeny i jiné aspekty nařízení, např. pokud jde o zneužívání pomocných
prekurzorů drog a acetanhydridu pocházejících z obchodu uvnitř EU, snížení správní zátěže pro hospodářské subjekty a příslušné orgány a přísnější kontroly platforem pro online
obchodování. Při revizi bude třeba zajistit soudržnost s dašími relevantními politikami a iniciativami EU, zejména s protidrogovou agendou a akčním plánem EU, revizí mandátu
Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, evropskou digitální strategií, novým akčním plánem EU a jednotným portálem EU v celní oblasti, novou
iniciativou týkající se celních sankcí a hodnocením celní spolupráce mezi EU a Čínou.
13542/20

COM(2020) 768 final
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o prvním krátkodobém přezkumu nařízení o
zeměpisném blokování
Předkládaná zpráva obsahuje hlavní zjištění Komise týkající se prvního období provádění nařízení (EU) 2018/302 o zeměpisném blokování, které je použitelné od 3. prosince 2018.
Nařízení zakazuje neoprávněnou diskriminaci zákazníků nakupujících zboží nebo služby online na základě jejich státní příslušnosti, místa bydliště či místa usazení. Je součástí
opatření k usnadnění přeshraničního elektronického obchodu.
Z údajů o dosavadním provádění nařízení vyplývá, že spotřebitelé jsou dobře informováni a že se snížila míra blokování přístupu či registrace na webové stránky nebo
přesměrovávání spotřebitelů na jiné webové stránky. U většiny členských států se však významně zpozdilo posilování pravomocí donucovacích orgánů a obchodníci se i nadále
zdráhají nabízet možnosti přeshraničního dodání, které nepatří mezi povinnosti, jež současné nařízení ukládá. Zlepšení v těchto oblastech by měl přinést vstup v platnost daších
přijatých opatření v oblasti elektronického obchodování. Komise se zabývala rovněž možným rozšířením oblasti působnosti nařízení, zejména ve vztahu k online obsahu
chráněnému autorským právem. Podle zjištění Komise se účinky liší podle druhu obsahu, v závislosti na úrovni poptávky spotřebitelů a dostupnosti obsahu v rámci EU. Například
rozšíření působnosti nařízení na streamování hudby by tak mohlo mít na podmínky spotřebitelů dokonce negativní dopad v podobě zvýšení cen v některých státech; naopak
potenciálně přínosné by mohlo být, pokud jde o audiovizuální obsah, jehož dostupnost je často omezena na vnitrostátní úrovni a přístup k němu je často zeměpisně
blokován. Obecně by účinky do značné míry závisely na postupech udělování licencí k autorským právům a na aspektech autorského práva. Protože plné účinky nařízení se projeví
až v delším časovém období, kdy bude také možné zhodnotit dopady pandemie covidu-19 v této oblasti, zaměří se Komise nyní především na další sledování, zvyšování
informovanosti, posílení vymáhání nařízení a poskytování pokynů. Kromě toho Komise naváže dialog se zúčastněnými stranami s cílem podpořit distribuci kvalitního
audiovizuálního obsahu v rámci EU. Další hodnocení by mělo být provedeno v roce 2022.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2021
(vypracovaná v souladu s články 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)
Tato zpráva zahajuje desátý roční cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze. Určuje členské státy, u nichž by měl být proveden hloubkový přezkum za účelem zjištění
existence nerovnováh vyžadujících přijetí politických opatření. Letošní zpráva zohledňuje mimořádné okolnosti související s pandemií covidu-19 a ve větší míře využívá ekonomické
prognózy pro určení jejích dopadů. Aktuální cyklus dohledu je dočasně přizpůsoben, aby bylo zajištěno soudržné a účinné provádění facility na podporu oživení a odolnosti. To
ovlivní také provádění postupu při makroekonomické nerovnováze.
Většina stávajících makroekonomických nerovnováh procházela postupem nápravy za příznivých ekonomických podmínek, dokud nevypukla krize spojená s covidem-19. V důsledku
krize se však tyto nerovnováhy zhoršily a mohou se objevit nová rizika. Analýza představená ve zprávě mechanismu varování vede k následujícím závěrům: pokud jde o běžné účty,
ve většině členských států se v důsledku krize neočekávají významné změny; zlepšování čisté investiční pozice vůči zahraničí zaznamenané ve většině členkých států v posledních
letech se pravděpodobně zastaví; v některých státech, které nejsou členy eurozóny, odkryla krize tlaky související s vnějším financováním; v porovnání s mírou recese byl dosud
dopad krize na pracovní trh poměrně mírný díky podpůrným politickým opatřením, avšak Komise očekává, že nezaměstnanost poroste; v několika státech EU se v minulých letech
v důsledku zvyšování mezd a nízkého růstu produktivity zrychlil růst jednotkových nákladů práce, avšak po výrazném nárůstu v roce 2020 se tempo pravděpodobně zmírní; Komise
očekává výrazné zvýšení podnikového dluhu, zejména v důsledku potřeby zajištění likvidity; dynamika týkající se dluhu domácností se zdá být zachována; v roce 2020 pokračoval
významný růst cen bydlení a v některých zemích se dále zrychlil, ale zdá se pravděpodobné, že tempo růstu zpomalí a dojde k možným úpravám směrem dolů; ve všech členských
státech rychle roste veřejný dluh, zejména tam, kde byly dopady krize nejzávažnější; v posledních letech se zlepšily podmínky v bankovním sektoru EU, avšak krize pravděpodobně
prověří jeho odolnost. Přestože současná krize přináší nová rizika, Komise v tuto chvíli neplánuje nové hloubkové přezkumy. Příprava hloubkového přezkumu se předpokládá pro
12 států, u nichž již byla nerovnováha zjištěna, přičemž u devíti z nich se jedná o nerovnováhu (Chorvatsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko,
Španělsko a Švédsko) a u tří o nadměrnou nerovnováhu (Kypr, Řecko a Itálie). Komise bude dále pečlivě monitorovat vývoj míry zadlužení v členských státech, včetně nečlenských
států eurozóny.
13059/20
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Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny
V rámci balíčku dokumentů zahajujících evropský semestr 2021 předkládá Komise doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny. Doporučení zahrnuje
pět bodů:
1) zajištění politiky podporující oživení - fiskální politiky ve všech členských státech eurozóny by i v roce 2021 měly podporovat oživení po pandemii covidu-19. Přijímaná opatření
by měla být včasná a přizpůsobená okolnostem v jednotlivých zemích. Ukončována by měla být způsobem, který omezí dopady krize v sociální oblasti a na pracovním trhu. Členské
státy by se měly zaměřit na reformy posilující pokrytí, přiměřenost a udržitelnost systémů zdravotní péče a sociální ochrany. Zvláštní pozornost by měla být věnována kvalitě
rozpočtových opatření;
2) další posílení konvergence, odolnosti a udržitelného a inkluzivního růstu - v této oblasti by se členské státy měly zaměřit na zvýšení hospodářské a sociální odolnosti, další
integraci vnitřního trhu se zbožím a službami (včetně digitálních), zajištění účinných aktivních politik trhu práce a podporu změny pracovních míst s ohledem na zelenou a digitální
transformaci, podporu spravedlivých pracovních podmínek, dosažení globálního konsensu ohledně řešení daňových výzev souvisejících s digitalizací v rámci OECD a další boj proti
agresivnímu daňovému plánování;
3) posílení vnitrostátních institucionálních rámců - toto doporučení zahrnuje řešení problémů bránících investicím a plnému využití fondů EU, zvýšení efektivity a rozšíření
digitalizace veřejné správy, zlepšení podnikatelského prostředí a snížení administrativní zátěže pro firmy, účinný boj proti korupci, podvodům a praní peněz nebo konkrétní
opatření na zlepšení insolvenčních rámců;
4) zajištění makrofinanční stability - přijetí opatření na podporu životaschopných firem v době krize, zachování zdravých rozvah v bankovním sektoru včetně dalšího řešení
nesplácených úvěrů;
5) dokončení hospodářské a měnové unie a posílení mezinárodní role eura.
13060/20
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Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council - A new EU-US agenda for global change - Společné sdělení Evropskému
parlamentu, Evropské radě a Radě - Nová agenda EU-USA pro globální změny
V návaznosti na výsledek prezidentských voleb v USA předkládá Komise návrh nové transatlantické agendy s cílem podpořit spolupráci EU a Spojených států při řešení současných
globálních výzev a problémů. Agenda je založena na společných hodnotách, zájmech a celosvětovém vlivu obou stran. Mezi její zásady patří: posílené mnohostranné aktivity a
instituce, sledování společných zájmů, využívání kolektivní síly a hledání řešení, která respektují společné hodnoty. Zaměřuje se na čtyři oblasti, v jejichž rámci určuje první kroky
budoucích společných akcí:
1) spolupráce pro zdravější svět - covid-19 a doba po pandemii - tato oblast zahrnuje podporu celosvětové spolupráce při reakci na pandemii covidu-19 a řešení jejích dopadů,
spolupráci na financování vývoje a spravedlivé distribuci očkovacích látek, rozvoj společných kapacit pro připravenost a reakci, usnadnění obchodu se základním zdravotnickým
materiálem nebo posílení a reformu Světové zdravotnické organizace;
2) spolupráce na ochraně planety a prosperity - tato oblast zahrnuje přijetí komplexní transatlantické zelené agendy, koordinaci postojů a úsilí o dosažení ambiciózních globálních
dohod (včetně závazku dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050), společnou iniciativu v oblasti obchodu a klimatu, opatření k zamezení únikům uhlíku, alianci pro
ekologické technologie, globální regulační rámec pro financování udržitelnosti, společné vedení boje proti odlesňování a posílení ochrany oceánů;
3) spolupráce v oblasti technologií, obchodu a norem - tato oblast zahrnuje řešení (bilaterálních) překážek obchodu, reformu Světové obchodní organizace a zřízení nové Rady
EU–USA pro obchod a technologie, zahájení zvláštního dialogu o odpovědnosti on-line platforem a velkých technologických společností, spolupráci na spravedlivém zdanění a
nápravě narušení trhu a vypracování společného přístupu k ochraně kritických technologií (včetně umělé inteligence a datových toků);
4) spolupráce na vytvoření bezpečnějšího, blahobytnějšího a demokratičtějšího světa - tato oblast zahrnuje zapojení EU do summitu pro demokracii, který navrhnul nově zvolený
prezident Biden, přijetí společných závazků v boji proti vzestupu autoritářství, porušování lidských práv a korupci, koordinaci společných reakcí EU a USA s cílem podpořit
regionální a globální stabilitu (v první řadě v zemích Východního partnerství a ve Středomoří), posílení transatlantické a mezinárodní bezpečnosti (i prostřednictvím nového
dialogu EU–USA o bezpečnosti a obraně) a posílení mnohostranného systému založeného na společných hodnotách.
Nová transatlantická agenda by měla být zahájena na summitu EU–USA v první polovině roku 2021.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Aktualizovaná analýza dopadů letectví nesouvisejících s CO2 na klima a možná politická opatření podle čl. 30
odst. 4 směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi
V rámci revize systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) v oblasti letectví v roce 2017 pověřili Evropský parlament a Rada Komisi, aby předložila aktualizovanou analýzu
dopadů letectví nesouvisejících s CO2 a případně návrh, jak tyto dopady nejlépe řešit. Analýzu vypracovala z pověření Komise Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
(EASA).
Analýza potvrzuje význam dopadů činností v oblasti letectví nesouvisejících s CO2 na klima. Vyplývá z ní, že je již zavedena řada opatření, která rovněž přispívají ke snižování
těchto dopadů - například normy agentury EASA pro environmentální certifikaci týkající se emisí NOx a netěkavých částic z leteckých motorů. Další opatření by mohla zahrnovat:
finanční opatření (peněžní poplatek vybíraný za emise NOx z letadel, zahrnutí těchto emisí do systému EU ETS), opatření týkající se paliva (snížení množství aromátů, povinné
používání udržitelných leteckých paliv) nebo opatření týkající se uspořádání letového provozu (zamezení vzniku oblastí se vzduchem přesyceným ledovými částicemi, „klimatický
poplatek“). Tato opatření by mohla být uplatňována samostatně nebo v různých kombinacích. V politické oblasti by se pak úsilí mělo zaměřit mj. na podporu používání udržitelných
leteckých paliv (iniciativa ReFuelEU), podporu výzkumu k získání lepších znalostí a větší jistoty ohledně různých dopadů nesouvisejících s CO2 a kompromisů mezi nimi a zvýšení
účinnosti provozních opatření (optimalizace profilů letu). Komise navržená opatření dále prozkoumá.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem. Zpráva se zaměřuje na rok 2019 a první pololetí roku 2020. Obsahuje informace o fungování
trhu s uhlíkem, letectví, dozoru nad trhem, monitorování, vykazování a ověřování emisí, správních úpravách a souladu a prosazování.
Od zveřejnění poslední zprávy o trhu s uhlíkem byl počtvrté zveřejněn ukazatel přebytku rezervy tržní stability, z něhož vyplývá, že se v roce 2019 přebytek povolenek snížil z 1,65
miliardy z roku 2018 na přibližně 1,39 miliardy povolenek. Na základě tohoto ukazatele a revidovaných právních předpisů o systému EU ETS bude v roce 2020 dražební nabídka
snížena o přibližně 375 milionů povolenek (téměř o 35 %). V roce 2019 došlo ve srovnání s rokem 2018 k významnému snížení emisí ze stacionárních zařízení, a to o 9,1 %. Tento
pokles byl způsoben především odvětvím energetiky, kde došlo ke snížení emisí o téměř 15 % v důsledku nahrazování uhlí elektřinou z obnovitelných zdrojů a plynových
elektráren. Včetně tohoto posledního poklesu se celkové emise ze stacionárních zařízení snížily od začátku třetí fáze systému EU ETS o téměř 20 %. V odvětví letecké dopravy
emise nadále rostly, přičemž oproti roku 2018 došlo k mírnému nárůstu o 1 %. Většina provozovatelů odpovídající za více než 99 % emisí ze stacionárních zařízení splnila své
zákonné povinnosti, povinnosti pak neplnily předeším malé subjekty (u stacionárních zdrojů i provozovatelů letadel). Výnosy z dražeb povolenek ETS překročily za rok 2019 částku
14 miliard EUR a za prvních šest měsíců roku 2020 částku 7,9 miliardy EUR. Na základě údajů předložených členskými státy bylo v průběhu roku 2019 celkem 77 % těchto výnosů
vynaloženo (nebo bylo plánováno jejich vynaložení) ke stanoveným účelům souvisejícím s klimatem a energetikou. V důsledku krize způsobené pandemií covidu-19 došlo v březnu a
dubnu 2020 k významnému krátkodobému poklesu ceny uhlíku, nicméně signál o ceně uhlíku v období od ledna 2019 do konce června 2020 dosahoval stabilně průměrné hodnoty
ve výši přibližně 24 EUR. Dne 1. ledna 2020 vstoupila v platnost dohoda o propojení systému EU ETS se švýcarským systémem ETS. Došlo rovněž ke zrušení pozastavení dražeb a
přidělování bezplatných povolenek pro Spojené království v návaznosti na vstup v platnost dohody o vystoupení Spojeného království z EU.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (zpráva za rok 2018)
Komise předkládá druhou výroční zprávu o jakosti benzinu a motorové nafty v EU za rok 2018. Zpráva vychází z údajů předložených členskými státy Evropské agentuře pro životní
prostředí. Průměrná intenzita emisí skleníkových plynů z paliv a energie dodaných v roce 2018 do 28 členských států činila podle poskytnutých údajů 90,6 gCO2eq/MJ, což je o 3,7
% méně než základní norma 94,1 gCO2eq/MJ pro rok 2010. Za rok 2018 to odpovídá úspoře 51 Mt ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2eq). Pokrok dosažený dodavateli paliv mezi
lety 2017 a 2018 byl omezený; došlo ke zlepšení o 0,3 procentního bodu vykázané průměrné intenzity emisí skleníkových plynů z paliv. Dodavatelé z EU zaostávali za cílem snížit
do roku 2020 intenzitu emisí skleníkových plynů z paliv v dopravě oproti roku 2010 v průměru o 6 %. Za rok 2018 navíc nebylo vykázáno žádné snížení emisí z těžby. Pokrok v
jednotlivých státech se liší, nicméně dosažení cíle pro rok 2020 bude vyžadovat urychlené přijetí dodatečných opatření téměř všude. Celkový objem dodaných paliv, který členské
státy vykázaly, činil 14 028 petajoulů (PJ). Z toho 94,8 % tvořila fosilní paliva (59,8 % motorová nafta) a 5,2 % biopaliva. Za rok 2018 nebyla vykázána žádná obnovitelná paliva
nebiologického původu. Ve spotřebě biopaliv převládá v dotčených 28 členských státech i nadále bionafta (methylester mastné kyseliny, FAME) (68,9 % celkové spotřeby biopaliv;
504 PJ). V prodejích paliv v EU nadále převládá motorová nafta: stejně jako v roce 2017 tvořila motorová nafta 72,3 % a benzin 27,7 % prodaného paliva. Spotřeba motorové nafty
dominuje ve většině členských států EU s výjimkou Kypru, Řecka a Nizozemska. Mezní hodnoty jakosti jsou v EU celkově dodržovány ve vysoké míře. Členské státy za rok 2018
vykázaly 410 případů nedodržení mezních hodnot u benzinu a 114 u motorové nafty. Nejčastěji byly problémy zjištěny u tlaku páry v letním období, oktanového čísla, obsahu síry a
obsahu FAME.
13608/20

COM(2020) 742 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st13608.cs20.pdf (809 KB, 3. 12. 2020)

3. 12. 2020 3. 12. 2020

11

Rada EU - kód dokumentu

Evropská komise
číslo vydaného dokumentu COM

Interinstitucionální Soubory dokumentu
kód dokumentu

Datum
Datum
Usnesení
vydání
doručení do VEZ
dokumentu PSP ČR

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská média v digitálním desetiletí: akční plán na podporu oživení a transformace
Komise předkládá akční plán na podporu oživení a transformace evropského mediálního a audiovizuálního odvětví. Reaguje jím jednak na strukturální změny spojené s digitalizací
a jednak na dopady pandemie covidu-19 v těchto odvětvích. Cílem akčního plánu je urychlit oživení a transformaci a zvýšit odolnost těchto odvětví s ohledem na možné budoucí
krize. Plán obsahuje 10 opatření ve třech oblastech, která by měla být realizována v letech 2021-2022:
1) oživení po krizi - vnitrostátní plány na podporu oživení a odolnosti by měly vyčlenit minimálně 20 % výdajů na digitální oblast, včetně podpory výroby a distribuce digitálního
obsahu. Opatření v rámci akčního plánu zahrnují: usnadnění přístupu k podpoře EU prostřednictvím specializovaného nástroje a pokynů ohledně podávání žádostí; podporu
investic do audiovizuálního odvětví prostřednictvím nové iniciativy MEDIA INVEST (mobilizace 400 milionů EUR během sedmiletého období) a zahájení iniciativy „NEWS“ s cílem
sloučit opatření a podporu pro odvětví zpravodajských médií;
2) transformace - vytvoření evropských mediálních datových prostorů pro sdílení dat a inovace; podpora evropské průmyslové koalice pro virtuální a rozšířenou realitu a vytvoření
mediální laboratoře VR; podpora diskusí a opatření zaměřených na dosažení klimatické neutrality odvětví do roku 2050;
3) posílení postavení - zahájení dialogu s odvětvím audiovizuálních médií s cílem zlepšit přístup k audiovizuálnímu obsahu a jeho dostupnost v celé EU; podpora talentů v
evropských sdělovacích prostředcích; posílení postavení občanů prostřednictvím zvyšování mediální gramotnosti a podpory vytváření nezávislé alternativní agregace zpráv;
posílení spolupráce mezi regulačními orgány v rámci skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA).
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