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Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují
rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
Omezení odlovu stanovená nařízením (EU) 2022/109 se uplatňují od 1. ledna 2022. V současné době stále probíhají diskuse mezi EU a Norskem a přístupu rybářských plavidel
Unie do vod v oblasti Svalbardu za účelem lovu tresky (Gadus morhua). Prozatímní kvóta pro plavidla Unie byla stanovena na 4 500 tun a její použitelnost byla prodloužena do 30.
dubna 2022. Cílem předkládaného návrhu je označit rybolovná práva pro plavidla Unie pro lov tresky ve vodách v oblasti Svalbardu pm (pro memoria) s tím, že konkrétní hodnota
bude doplněna, jakmile bude znám výsledek jednání mezi Unií a Norskem.
7962/22

COM(2022) 165 final

2022/0108(NLE)

st07962.cs22.pdf (468 KB, 13. 4. 2022)

8. 4. 2022 13. 4. 2022

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending and correcting Regulation (EU) No 508/2014 as regards specific measures to
alleviate the consequences of the military aggression of Russia against Ukraine on fishing activities and to mitigate the effects of the market disruption caused by
that military aggression on the supply chain of fishery and aquaculture products - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje
nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o konkrétní opatření pro zmírnění následků vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině pro rybolovné činnosti a pro zmírnění
dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury
Cílem předkládaného návrhu je provést cílenou a výjimečnou změnu nařízení (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, která umožní podpořit prostřednictvím
tohoto fondu subjekty působící v odvětví rybolovu a akvakultury postižené následky války na Ukrajině nebo souvisejícím narušením trhu v tomto odvětví. Pro příspěvky z tohoto
fondu jsou náklady způsobilé do 31. prosince 2023. Navržená podpůrná opatření zahrnují: finanční kompenzaci za dočasné přerušení rybolovných činností, finanční kompenzaci
pro uznané organizace producentů a asociace organizací producentů skladující produkty rybolovu a akvakultury v souladu s mechanismem stanoveným v nařízení o společné
organizaci trhů a finanční kompenzaci pro hospodářské subjekty působící v odvětví rybolovu a akvakultury za ušlý příjem a dodatečné náklady. Součástí návrhu jsou i opatření na
zvýšení flexibility, která mají usnadnit rychlé provedení nových opatření (zjednodušený postup pro změnu operačních programů, retroaktivní způsobilost ve vztahu k nákladům
vzniklým od 24. února 2022).
8187/22

COM(2022) 179 final

2022/0118(COD)

st08187.en22.pdf (454 KB, 13. 4. 2022)

13. 4. 2022 13. 4. 2022

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on geographical indication protection for craft and industrial products and amending
Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754 - Návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady o ochraně zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754
V současné době neexistuje na úrovni EU žádný systém ochrany zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky, který by dokládal propojení mezi kvalitou a místem
původu, jako je tomu u zemědělských produktů a vína a lihovin. V listopadu 2019 přistoupila EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu spravované
Světovou organizací duševního vlastnictví. Unijní výrobci řemeslných a průmyslových výrobků však zatím nemohou žádat o ochranu podle tohoto aktu a její plný rozsah je dostupný
pouze pro producenty zemědělských produktů. Cílem předkládaného návrhu je tento rozdíl odstranit prostřednictvím vytvoření přímo použitelného systému ochrany zeměpisných
označení pro řemeslné a průmyslové výrobky na úrovni EU. Návrh tak doplní stávající systém EU pro ochranu zeměpisných označení v oblasti zemědělství. Hlavní body návrhu
zahrnují:
• jednotná pravidla a postup pro registraci na vnitrostátní i unijní úrovni;
• úrovně ochrany a pravidla pro zeměpisná označení;
• pravidla pro kontroly a vymáhání;
• nezbytné změny stávajících předpisů s ohledem na přistoupení EU k Ženevskému aktu a vytvoření systému ochrany na úrovni EU.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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COM(2022) 174 final
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13. 4. 2022 13. 4. 2022

st08205.en22.pdf (942 KB, 13. 4. 2022)
Přílohy:
st08205-ad01.en22.pdf (438 KB, 13. 4. 2022)
st08205-ad02.en22.pdf (588 KB, 13. 4. 2022)
st08205-ad03.en22.pdf (4 MB, 13. 4. 2022)
st08205-ad04.en22.pdf (457 KB, 13. 4. 2022)
st08205-ad05.en22.pdf (267 KB, 13. 4. 2022)

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
S ohledem humanitární krizi vyvolanou válkou na Ukrajině předkládá Komise návrh na změnu nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, které uvádí v účinnost omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2014/145/SZBP. Cílem
návrhu je umožnit příslušným orgánům, aby výhradně pro humanitární účely umožnily odchylku od zmrazení majetku a zákazu zpřístupnění finančních prostředků nebo
hospodářských zdrojů uvedeným osobám, subjektům a orgánům.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
8102/22

JOIN(2022) 25 final

st08102.cs22.pdf (414 KB, 11. 4. 2022)

11. 4. 2022 11. 4. 2022

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území
Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území
S ohledem na humanitární krizi vyvolanou válkou na Ukrajině předkládá Komise návrh na změnu nařízení (EU) 2022/263, kterým se uvádí v účinnost omezující opatření stanovená
rozhodnutím (SZBP) 2022/266 v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny ze strany Ruska. Cílem navrhovaného nařízení je zavést některé výjimky,
které umožní vymezeným kategoriím subjektů poskytovat určité zboží nebo technologie a související služby, které jsou předmětem omezujících opatření, osobám, subjektům a
orgánům na územích v Doněcké a Luhanské oblasti nebo pro použití na těchto územích, je-li to nezbytné pro humanitární účely. Výjimky rovněž umožňují poskytování konkrétních
služeb a pomoci přímo souvisejících s určitou infrastrukturou, na něž se vztahují omezení, na těchto územích, je-li to nezbytné pro humanitární účely.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
8111/22

JOIN(2022) 26 final

2022/0120(NLE)

st08111.cs22.pdf (425 KB, 11. 4. 2022)

11. 4. 2022 11. 4. 2022

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on reporting of environmental data from industrial installations and establishing an
Industrial Emissions Portal - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o oznamování environmentálních údajů z průmyslových zařízení a o zřízení portálu
pro průmyslové emise
Předkládaný návrh doplňuje návrh na revizi směrnice o průmyslových emisích (COM(2022) 156). Komise ho předkládá v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů
(REFIT). Cílem návrhu je přeměnit evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek na portál EU pro průmyslové emise, který umožní jednoduchý přístup veřejnosti k údajům
o povoleních vydaných kdekoli v Evropě a o činnostech znečišťujících životní prostředí. Jeho prostřednictvím budou dostupné všechny údaje týkající se životního prostředí z
průmyslových zařízení, které jsou oznamovány podle nařízení. Návrh specifikuje design a strukturu portálu, stejně jako údaje, které mají provozovatelé dotčených průmyslových
zařízení předkládat, a související lhůty. Návrhem se zrušuje a nahrazuje nařízení (ES) 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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8121/22

COM(2022) 157 final
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11. 4. 2022 11. 4. 2022

st08121.en22.pdf (865 KB, 11. 4. 2022)
Přílohy:
st08121-ad01.en22.pdf (606 KB, 11. 4. 2022)
st08121-ad02.en22.pdf (470 KB, 11. 4. 2022)

Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá zpráva Komise o postupech registrace k DPH, výběru a kontroly DPH podle článku 12 nařízení Rady
(EHS, EURATOM) č. 1553/89
Komise předkládá devátou hodnotící zprávu podle nařízení (EHS, EURATOM) č. 1553/89, která se zaměřuje na vnitrostátní postupy registrace osob povinných k dani, vyměřování a
vybírání DPH a vnitrostátní kontrolní systémy v oblasti DPH. Zpráva se týká období 2016-2019, přičemž zohledňuje i důsledky pandemie covidu-19 v oblasti výběru a vymáhání
DPH.
Z dostupných údajů vyplývá, že od předchozí zprávy došlo k určitému zlepšení zejména v oblasti výběru příjmů, kontroly a digitalizace. Tato opatření však musí být podpořena
dalšími reformami daňové politiky. Zásadní význam pro zlepšení celkové výkonnosti daňové správy v Unii má zlepšení vzájemných vztahů s daňovými poplatníky a dalšími
zúčastněnými stranami, jako jsou národní statistické úřady či daňové správy v ostatních členských státech. Úsilí je rovněž třeba zvýšit v oblasti analýzy rizik, automatizace procesů
a výměny informací. Daňové správy musí modernizovat své počítačové systémy, zvýšit počet pracovníků v oblasti informačních technologií a zlepšit jejich odbornou přípravu,
přezkoumat používání řady souborů údajů a údajů třetích stran a investovat do důkladné analýzy údajů. Na podporu daňových správ Komise přezkoumala a aktualizovala popis
osvědčených postupů a v rámci zprávy formuluje 39 konkrétních doporučení, která reagují na přetrvávající nedostatky a současně směřují k podpoře oživení po pandemii.
8194/22

COM(2022) 137 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st08194.cs22.pdf (2 MB, 13. 4. 2022)
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