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Vážené dámy, vážení pánové,
Od prvního vydání pravidelného přehledu evropské legislativy uplynuly právě dva
roky. Myslím, že je to skvělá příležitost poděkovat Vám všem, kteří jste Monitoring
nejen pravidelně odebírali, ale také se se mnou dělili o Vaše postřehy a komentáře.
Dubnový Monitoring se Vám představuje zcela v novém. Dostal údernější jméno,
modernější grafickou úpravu, která Vám usnadní čtení, a samozřejmě čerstvé informace o tom, co se děje na půdě EU.
V tomto vydání se mimo jiné dočtete, že kruh kolem – podle mého názoru naprosto zpackané – regulace střelných zbraní se uzavřel formálním souhlasem
členských států. Nyní je tedy míč na straně české vlády, aby se pokusila alespoň
minimalizovat škody. Vzniká bohužel otázka, bude-li toho v současném stavu
chaosu a rozkladu schopna.
Uniknout by Vám určitě neměly informace o přípravných pracích na tzv. „evropském pilíři sociálních práv“. S notnou dávkou ironie bychom mohli říci, že má-li Komise čas zabývat se právem na práci a podobnými absurditami, pak vlastně žijeme
v klidných časech. Návrh Komise je ale v podstatě plánem na masivní harmonizaci sociálních politik, což není ani racionální, ani v souladu s evropským právem.
Dámy a pánové, přeji Vám příjemné čtení.
Jan Zahradil
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SZP JE SLOŽITÁ

Rada se 3. 4. 2017 zabývala návrhem na technické zjednodušení
pravidel SZP pro období 2014–2020. Navrhované změny, které jsou
součástí Omnibus nařízení, obsahují: 1) nástroj pro stabilizaci příjmů
zařazený do nařízení č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova
z EZFRV, 2) jednodušší pravidla pro přístup k úvěrům a jiným finančním
nástrojům, 3) větší pravomoc pro členské státy při uplatňování definice
„aktivního zemědělce“, 4) jednodušší a flexibilnější pravidla pro mladé
zemědělce, 5) změny operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny
a 6) zjednodušený postup posuzování finanční kázně. | goo.gl/byVSa6

EP 6. 4. 2017 schválil
neformální dohodu mezi
EP a Radou týkající se
velkoobchodních cenových
stropů při roamingu. Cena
dat by se měla postupně
snižovat na 2,50 € za
GB od ledna 2022. Díky
dohodě spotřebitelé od
června 2017 ocení konec
poplatků. | goo.gl/mniMXa

MIGRACE MIMO EU

BEZPEČNĚJŠÍ IMPLANTÁTY

Evropská investiční banka
může mimo EU financovat
projekty zaměřené na otázky
migrace. Rada s tím dodatečně souhlasila 5. 4. 2017 Počítá
se minimálně se 3 mld. eur.
| goo.gl/8KNYZl

LEVNÁ PRACOVNÍ SÍLA

8. místo od konce
Data Eurostatu z 6. 4. 2017 ukazují, že Češi jsou ve srovnání nákladů
na práci na 8. místě od konce. Náklady na práci za hodinu v € jsou
10,2 €, přičemž průměr EU je 25,4 €. | goo.gl/IFP34B

Rada a EP 5. 4. 2017 neformálně přijaly po 5 letech jednání
2 nařízení o zdravotnických
prostředcích, která by měla
zajistit modernější a spolehlivější legislativní rámec pro
ochranu veřejného zdraví
a větší bezpečnost pacientů.
Komise texty předložila v září
2012 a hlavní důvodem byla
kauza silikonových prsních
implantátů z března 2010.
Navrhovaná nařízení by měla
zajistit dohledatelnost zásadních informací prostřednictvím
karty, která by obsahovala
důležité informace. Nová
nařízení by se měla taktéž
vztahovat na některé dříve neregulované estetické produkty
(např. barevné kontaktní čočky,
jež neslouží ke korekci zraku).
| goo.gl/KV8hN5
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KLAMÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Komise 7. 4. 2017 zveřejnila výsledky kontroly 352 internetových stránek nabízejících srovnání cen a rezervace cestovních služeb. Kontroly
odhalily, že přibližně 2/3 prověřovaných stránek (235) uváděly neúplné ceny nebo jiným způsobem klamaly zákazníky. | goo.gl/8ZQX6O

ZRUŠENÍ VÍZ

EP 6. 4. 2017 přijal návrh na
zrušení vízové povinnosti pro
Ukrajinu. Ukrajinští občané by
měli být vyjmuti z požadavků
na krátkodobá víza EU poté, co
EP podpořil neformální dohodu
s Radou. Ukrajinci, kteří jsou
držiteli biometrického pasu, by
měli mít možnost vstoupit do
EU bez víza po dobu 90 dnů
v rámci období 180 dní za účelem turistiky, návštěvy příbuzných nebo přátel, obchodních
účelů apod. Víz pro pracovní
účely by se zrušení vízové povinnosti týkat nemělo. Výjimka
se vztahuje na Irsko a Velkou
Británii, a dále také na Island,
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. | goo.gl/1JwBQv

NÍZKOPŘÍJMOVÉ REGIONY
NÁKLADY NA BYDLENÍ

Ceny bydlení vzrostly nejvíce
v Česku, oznámil 7. 4. 2017
Eurostat. V EU jako celku činil
rozdíl mezi čtvrtým čtvrtletím
2015 a posledním kvartálem
2016 4,7 %, v Česku více než
dvojnásobek (11 %).
| goo.gl/lPk01G
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regionů v 8 členských státech
bylo zhodnoceno jako nízkorůstové (low-growth), jejichž
HDP na obyvatele dosahuje
maximálně výše 90 % průměru
EU, nebo jako regiony s nízkými příjmy (low-income), kde je
HDP pod 50 % HDP průměru
EU. Tyto regiony se nacházejí
v jižní a východní části EU.
| goo.gl/awKRqc
BREXIT BUDE

CÍLE 2020 PLNÍME

Komise 25. 4. 2017 představila hodnocení cílů strategie 2020
(75 % do roku 2020) v oblasti zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti lidí ve věku 20–64 let dosáhla v roce 2016 nového maxima
– 71,1 % (v roce 2015 70,1 %). Míra zaměstnanosti nad 75 % byla
ve Švédsku (81,2 %), Německu (78,7 %), Velké Británii (77,6 %),
Dánsku (77,4 %), Nizozemsku (77,1 %), České republice (76,7 %),
Estonsku (76, 6 %) a Litvě (75,2 %). | goo.gl/I4a1wD

EP 5. 4. 2017, výbor AFCO
11. 4. 2017 a Rada 29. 4. 2017
se vyjádřily k situaci po rozhodnutí Velké Británie opustit EU
a Euratom. EP ve svém usnesení stanovil, že je důležité, aby
dohoda o vystoupení a veškerá
případná přechodná ustanovení
vstoupila v platnost v dostatečném předstihu před volbami
do EP v květnu 2019. Členové
výboru AFCO se pokusili hledat
vzorec pro rozdělení křesel v EP
jednotlivým členským státům
v mezích daných primárním
právem. | goo.gl/ACBBls
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KONTROLA ZBRANÍ

ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY

Rada 25. 4. 2017 přijala směrnici o kontrole nabývání a držení
zbraní, která upravuje a doplňuje stávající směrnici č. 477/91.
Tím byl ukončen legislativní proces. Revize si kromě stanovení
jednotných pravidel pro legální držení klade za cíl kontrolu pohybu zbraní, jež by měla zabránit obchodování se zbraněmi na
černém trhu. Schválený akt rozděluje zbraně do 3, resp. 4 kategorií. Směrnice mimo jiné vyžaduje, aby nově znehodnocené
palné zbraně byly klasifikovány v rámci kategorie C (zbraně
podléhající ohlášení). Vytvořena byla také nová kategorie salutních a akustických zbraní, do které spadají střelbyschopné
palné zbraně, např. při divadelních představeních nebo televizních vysíláních. | goo.gl/vmgs3f
Výbor IMCO 25. 4. 2017 schválil návrh směrnice o přístupnosti výrobků a služeb pro
znevýhodněné osoby. Hlavním
cílem návrhu je přispět ke
zlepšení řádného fungování
vnitřního trhu, odstranit překážky pro volný pohyb přístupných výrobků a služeb a těmto
překážkám předcházet. Návrh
směrnice se vztahuje např. na
počítače a operační systémy,
bankomaty, chytré telefony,
autobusovou, železniční a vodní a osobní dopravu, bankovní
služby apod. | goo.gl/I5CwIR
GEOBLOCKING

AMALGÁMOVÉ PLOMBY KONČÍ

Rada 25. 4. 2017 přijala nařízení, které by mělo výrazně omezit průmyslové využívání rtuti (obchodování, skladování a výroba produktu
s obsahem rtuti). Ve finále by mělo vést k omezení používání amalgámových plomb od 1. 1. 2018. | goo.gl/YeXI6v

Výbor IMCO 25. 4. 2017 hlasoval o návrhu nařízení, kterým
se zakazuje neopodstatněné
zeměpisné blokování. Cílem návrhu je odstranit diskriminaci na
základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení
zákazníků a podpořit elektronické obchodování v EU. Návrh
by měl zajistit, aby spotřebitelé
neplatili více v případě rezervace
mimo místo bydliště spotřebitele (např. hotelové pobyty, sportovní akce, půjčovny aut, hudební festivaly). | goo.gl/YfkjhE
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OTCOVSKÁ DOVOLENÁ

ROZPOČET EU

Komise 26. 4. 2017 předložila evropský pilíř sociálních práv
a zahájila diskuzi o sociálním rozměru Evropy do roku 2025.
Posilování sociálního rozměru EU je klíčovou prioritou EU.
Formálně pilíř tvoří 20 klíčových principů rozdělených do 3 kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé
pracovní podmínky a sociální ochrana a začleňování. Konkrétně návrh obsahuje právo na otcovskou dovolenou v délce
10 dnů bez ohledu na manželský nebo rodinný stav a indivi
duální právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně 4 měsíců, které by mohli čerpat do 12 let dítěte.| goo.gl/ZRB7u2

Rada 25. 4. 2017 přijala směrnici o ochraně finančních
zájmů EU, díky čemuž může
dojít k úspěšnějšímu stíhání
a postihování trestných činů
proti finančním prostředkům
EU a zpětnému získávání
zpronevěřených evropských
peněz. Důvodem jsou zejména
velké rozdíly mezi jednotlivými
členskými státy. Nová norma
by měla jednotně definovat
trestné činy proti rozpočtu EU
(mj. podvod, korupci, zneužití
finančních prostředků, praní
špinavých peněz, maření zadávání veřejných zakázek na úkor
rozpočtu EU) a stanovit minimální sankce (včetně konfiskace výnosů z trestné činnosti
či možnosti minimálně půlročního trestu odnětí svobody).
| goo.gl/XB6TBV

DODÁVKY PLYNU
INTEGRACE PRACÍ

Výbor LIBE 25. 4. 2017 schválil návrh směrnice týkající se
možnosti práce pro žadatele
o azyl. Nově by žadatelé o azyl
měli mít možnost pracovat do
2 měsíců po podání žádosti
o azyl (namísto současných
9 měsíců). | goo.gl/FaohzO

Rada a Parlament 27. 4. 2017 dosáhly shody na znění návrhu nařízení
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Cílem návrhu je
podpořit konkurenceschopnost trhů se zemním plynem a jejich odolnost v případě přerušení dodávek. Projednávána byla také zásada
solidarity, která by zajistila výpomoc mezi státy právě v případě přerušení dodávek. Dohodnuté znění obsahuje tři klíčové principy: 1) regio
nální spolupráci (4 skupiny států – ČR by měla tvořit jeden z těchto
regionů společně s Polskem, Německem a Slovenskem); 2) vzájemnou solidaritu – navrženo je vytvoření mechanismu solidarity, který
by byl aktivován, pokud členský stát oznámí, že je nutná přeshraniční
intervence pro vyřešení krize; 3) transparentnost plynových kontraktů
– dodavatelé plynu by měli poskytovat i jiné informace o kontraktech
než jen ty týkající se ceny. | goo.gl/lKyzSy

