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Vážené dámy, vážení pánové,

někdy se zdá, že kreativita Evropské komise nezná
mezí. Nejen že chce oslabit teroristy tím, že omezí
legální a pečlivě registrované držení střelných zbraní.
Ve svém nejnovějším návrhu Komise požaduje, aby
poskytovatelé televizního vysílání věnovali alespoň
polovinu vysílacího času evropské tvorbě, zatímco
poskytovatelé placených služeb typu Netflixu by měli
dosáhnout aspoň na dvacet procent. Chceme-li ovšem
v Evropské unii dohnat Bělorusko s jeho povinnou
osmdesátiprocentní kvótou na domácí tvorbu, budeme se muset ještě pořádně ohánět.
Na třinácté straně píši o nesouhlasu Evropského
parlamentu s plánovaným plynovodem Nord Stream II,
který by měl zdvojnásobit přímou přepravu zemního
plynu z Ruska do Německa. Tento příklad jisté bezohlednosti – evropsky bychom asi řekli „nedostatku solidarity“ – je podle mého názoru jen malou ukázkou
změny rovnováhy sil, která by nastala po případném
odchodu Velké Británie z EU. Byla by velká škoda, kdyby
z kontinentu zmizela cenná protiváha německé euro
federalistické, protijaderné, proimigrační a k Rusku
vstřícné politice.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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Komise chce nově regulovat on-line
obchodování v EU

květen 2016

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Informační společnost
Komise navrhla nová pravidla
elektronického obchodu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, které
řeší neoprávněné zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace na základě místa bydliště či sídla nebo státní
příslušnosti v rámci jednotného trhu (KOM(2016)289)
Návrh nařízení týkající se přeshraničních zásilkových
služeb (KOM(2016)285)
Návrh na revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele (KOM(2016)283)
Komise 25. 5. 2016 předložila soubor opatření, která
mají spotřebitelům a společnostem umožnit snazší
nákup a prodej zboží a služeb on-line v EU.

Kontext
Nová pravidla týkající se obchodování on-line jsou další vlnou legislativních návrhů předkládaných Komisí
v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Celkem
má být do konce roku 2016 představeno 16 iniciativ
(více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný
digitální trh?“, Monitoring květen 2015).
Balík o elektronickém obchodu doplňuje již předložené 2 legislativní návrhy týkající se poskytování
digitálního obsahu a prodeje zboží on-line a jinými
prostředky na dálku, které Komise navrhla v prosinci
2015 (více v příspěvku „Komise navrhla nová společná
pravidla pro elektronické smlouvy“, Monitoring prosinec 2015), a chystaný návrh na zjednodušení DPH,
který je plánován na podzim roku 2016 (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Monitoring duben 2016). Souběžně s přijetím balíku o elektronickém obchodu Komise současně
předložila aktualizovaná audiovizuální pravidla EU
a představila svůj přístup k platformám on-line.
Cílem balíku je odstranit překážky znesnadňující
on-line obchodování napříč členskými státy EU (tzv.
geo-blocking). Na internetu často dochází k znemožnění přístupu spotřebitelům k nabídkám v jiných zemích, např. přesměrováním spotřebitele zpět na inter-

netovou stránku pro určitou zemi nebo požadavkem
platby debetní nebo kreditní kartou z určité země.
Nákup a prodej v celé EU dle Komise omezují problémy související s doručováním balíků, zejména vysoké
poplatky za přeshraniční zásilky.
Balík týkající se elektronického obchodu obsahuje: legislativní návrh k řešení případů neoprávněného
zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace
na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla; návrh týkající se přeshraničních zásilkových služeb zlepšit regulační dohled a transparentnost cen a návrh na
podporu prosazování práv spotřebitelů a poradenství.

Obsah a sporné body
Spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby
v jiné zemi EU (on-line nebo osobně), by neměli být
diskriminováni, pokud jde o přístup k cenám, prodej
či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to
objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo
určité právní předpisy ve veřejném zájmu.
Návrh nařízení by měl zvýšit regulační dohled nad
přeshraničními zásilkovými službami, aby spotřebitelé i maloobchodníci mohli využívat cenově dostupného doručování a možnosti snadného vrácení zboží, a to i do/z okrajových regionů EU. Návrh
nařízení má poskytnout vnitrostátním poštovním
regulačním orgánům údaje, které mají sloužit ke
sledování přeshraničních trhů a ke kontrole dostupnosti a orientace o ceně nákladů. Základním
principem má být požadavek na nediskriminační
a transparentní přístup třetích stran k přeshraničním zásilkovým službám a infrastruktuře.
Komise by měla zveřejňovat veřejné ceny poskytovatelů všeobecných služeb za účelem zvýšení vzájemné
konkurence a průhlednosti sazeb. Součástí návrhu
není regulace cen, což v tomto okamžiku Komise považuje za krajní řešení.
Navrhovaná revize nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele má zvýšit pravomoci vnitrostátních orgánů. Tyto orgány mají získat možnost:
(1) kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují zeměpisné blokování nebo poprodejní podmínky,
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jež jsou v rozporu s pravidly EU (např. s právem odstoupit od smlouvy); (2) nařídit okamžité odstranění internetové stránky obsahující podvody a (3) požádat o informace registrátory domén a banky
s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského
subjektu. V případech porušení práv spotřebitelů
v celé EU má Komise moci koordinovat společné
akce s vnitrostátními donucovacími orgány, aby takovým praktikám zabránila.
Komise rovněž zveřejnila aktualizované pokyny týkající se nekalých obchodních praktik. Vyjasňuje uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách:
např. každá platforma on-line, která se kvalifikuje jako
„obchodník“, by měla zajistit, aby byly její obchodní
praktiky plně v souladu se spotřebitelským právem
EU. Platformy mají jasně uvést, že se pravidla týkající
se nekalých obchodních praktik nevztahují na soukromé osoby prodávající zboží. Internetové vyhledávače
by měly mít povinnost jasně odlišit placené výsledky
vyhledávání od těch neplacených.
Někteří zástupci institucí EU přistupují k návrhu rezervovaně s ohledem na obavy z dopadů, které
by taková reforma mohla způsobit. Obavy se týkají
zejména toho, že by v důsledku nová pravidla vedla
k omezení nabídky spotřebitelům vzhledem k tomu,
že by někteří, zejména menší obchodníci v reakci na
regulaci od on-line obchodování ustoupili.

Další vývoj
Legislativní návrhy budou projednány v legislativním procesu Radou a EP. Komise plánuje na rok 2019
přezkum dosaženého pokroku a posouzení nezbytnosti dalších opatření.

Komise představila nová pravidla EU
pro audiovizuální služby
Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council amending Directive 2010/13/EU on
the coordination of certain provisions laid down by law,
regulation or administrative action in Member States
concerning the provision of audiovisual media services
in view of changing market realities (COM(2016)287)
Komise 25. 5. 2016 navrhla aktualizaci pravidel EU
pro audiovizuální služby. Účelem návrhu má být
ochrana před škodlivým obsahem a projevy nenávisti a podpora evropské filmografie.
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Kontext
V rámci své strategie pro jednotný digitální trh Komise představila aktualizovanou směrnici o audiovizuál
ních mediálních službách č. 13/2010. Opatření navazují na soubor iniciativ na digitalizaci evropského,
návrhy týkající se autorského práva a elektronických
smluv a také na návrh rozhodnutí o koordinaci spektra
(více v příspěvku „Kvalitní rádiové frekvence by měly
podpořit mobilní internetové služby“, Monitoring duben 2016).
Nový návrh směrnice stanovuje společná pravidla
pro audiovizuální média. Komise chce dosáhnout větší vyváženosti s ohledem na pravidla, která se dnes
vztahují na tradiční poskytovatele vysílání, ale i poskytovatele služeb videa na vyžádání (např. Netflix
nebo MUBI) a platformy pro sdílení videonahrávek
(např. YouTube nebo Dailymotion), zejména pokud
jde o ochranu dětí. Revidovaná směrnice o audiovizuálních službách by také měla posílit „evropskou
kulturní rozmanitost“, zajistit nezávislost regulačních
orgánů pro audiovizuální služby a umožnit poskytovatelům vysílání větší volnost v otázce reklamy. Návrh
také odráží nový přístup Komise k on-line platformám, jako jsou on-line tržiště, vyhledávače, platební
systémy, sociální média, stránky pro sdílení videonahrávek a jiného obsahu a další platformy.

Obsah a sporné body
Platformy, jež nabízejí velké množství videonahrávek zařazených do kategorií, by měly být povinny
chránit nezletilé před škodlivým obsahem (jako
je pornografie či násilí) a všechny občany před obsahem, jenž podněcuje k nenávisti. Navrhovaná
opatření zahrnují nástroje, jejichž prostřednictvím
by měli uživatelé nahlásit a označit škodlivý obsah,
a také ověřování věku a systémy rodičovské kontroly.
Komise vyzve všechny platformy pro sdílení videonahrávek ke spolupráci prostřednictvím Aliance pro lepší ochranu nezletilých na internetu s cílem vypracovat
kodex chování pro subjekty působící v daném odvětví.
Národní regulační orgány pro audiovizuální služby pak
mají mít pravomoc vymáhat jejich dodržování, což
může vést i k pokutám.
Role skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA), kterou tvoří všech
28 národních regulačních orgánů pro audiovizuální
služby, má být vymezena v právu EU. Nezávislé orgány
mají dohlížet na provozování audiovizuálních médií.
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Komise požaduje, aby poskytovatelé televizního vysílání i nadále věnovali alespoň polovinu vysílacího
času evropské tvorbě a pro poskytovatele služeb na
vyžádání chce zavést povinnost zajistit ve své nabídce alespoň 20% podíl evropské tvorby. V současnosti investují evropské televizní společnosti
do původní tvorby přibližně 20 % svých příjmů
a poskytovatelé služeb na vyžádání méně než 1 %.
Návrh směrnice by měl také poskytovatelům vysílání nabídnout větší volnost, pokud jde o čas vysílání
reklam. Celkový limit 20 % vysílacího času v rozmezí od 7:00 do 23:00 má zůstat zachován, ale namísto
současných 12 min./hod. by se televizní společnosti
měly moci o zařazení reklam během dne rozhodovat
svobodněji. Poskytovatelé televizního vysílání i pořadů na vyžádání by měly mít rovněž větší volnost,
pokud jde o reklamní umísťování produktů do pořadů a sponzorství, i nadále však budou povinni o nich
diváky informovat.
Srovnatelné digitální služby by se měly řídit stejnými nebo obdobnými pravidly. Stávající režim odpovědnosti zprostředkovatelů stanovený ve směrnici o elektronickém obchodu by měl být zachován. Specifické
problémy mají být řešeny prostřednictvím nástrojů,
jako jsou pravidla pro audiovizuální služby nebo pravidla v oblasti autorského práva, nebo prostřednictvím
dobrovolných závazků daného odvětví. Přeshraniční
spolupráce při prosazování předpisů má zajistit plnění povinností ze strany platforem, například v oblasti
práv spotřebitelů povinnost jasně označit sponzorované výsledky vyhledávání.
Komise se má zabývat výhradami, které při veřejné konzultaci vznesly podniky a poskytovatelé, kteří přímo jednají s platformami (např. obavy ohledně
nespravedlivých obchodních podmínek, zejména pro
přístup k důležitým databázím, ohledně přístupu na
trh a ohledně obecného nedostatku transparentnosti). Negativní reakci vyvolal i návrh Komise na minimálně 20 % evropského obsahu na platformách sdílejících videonahrávky. Na tomto základě má Komise do
jara příštího roku rozhodnout, zda jsou v této oblasti
zapotřebí další opatření EU.

Další vývoj
Předložením návrhu byl zahájen legislativní proces,
do kterého se zapojí Rada i EP. Komise má v následujících týdnech představit výsledky konzultací a spolupráce s největšími on-line platformami na kodexu pro
boj proti verbálním projevům nenávist na internetu.

Justice a vnitro
Turci by měli mít možnost cestovat
do EU bez víz
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít
při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam
třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Turecko) (KOM(2016)279)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Třetí
zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu
na uvolnění vízového režimu (KOM(2016)278)
Komise 4. 5. 2016 představila návrh na zrušení vízové povinnosti tureckých občanů za předpokladu, že
orgány Turecka urychleně a v souladu se svým závazkem ze dne 18. 3. 2016 splní zbývající referenční
kritéria plánu na uvolnění vízového režimu.

Kontext
EU vede od prosince 2013 s Tureckem jednání o uvolnění vízového režimu a následně o dohodě o zpětném
přebírání osob mezi EU a Tureckem. Unie s Tureckem
jedná na základě plánu pro přechod k bezvízovému
styku. V tomto dokumentu jsou stanoveny požadavky,
které musí Turecko splnit, aby Komise mohla předložit EP a Radě návrh na změnu nařízení č. 539/2001,
na jejímž základě by byla zrušena vízová povinnost
pro turecké občany cestující na krátkodobou návštěvu (90 dnů během 180denního období za obchodními, turistickými či rodinnými účely) do schengenského prostoru.
Plán obsahuje 72 požadavků, které jsou rozděleny
do 5 tematických bloků:
– zabezpečení dokladů,
– řízení migrace,
– veřejný pořádek a bezpečnost,
– základní práva,
– zpětné přebírání nelegálních migrantů.
V říjnu 2014 Komise přijala první zprávu o pokroku
Turecka při plnění požadavků jejího plánu na uvolnění vízového režimu. Tato první zpráva hodnotila, do
jaké míry byl každý z požadavků splněn, a vydala doporučení ohledně dalšího pokroku (více v příspěvku
„Turecko je blíže k uvolnění vízového režimu“, Monitoring březen 2016).
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Na summitu EU-Turecko v listopadu 2015 vyjádřila turecká strana závazek zrychlit plnění plánu, mimo
jiné předčasným uplatňováním všech ustanovení dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem
s cílem dosáhnout uvolnění vízového režimu do října
2016 (více v příspěvku „Unie opět jednala s Tureckem
s cílem omezit příliv migrantů“, Monitoring březen
2016).
Komise v březnu 2016 přijala druhou zprávu o pokroku Turecka při plnění požadavků stanovených
v rámci uvolňování vízového režimu. Zpráva potvrdila, ve kterých oblastech Turecko kritéria splnilo,
a označila opatření, jež má Turecko přijmout, aby
zajistilo splnění všech kritérií plánu.
Na summitu EU-Turecko konaném v březnu 2016 se
Turecko zavázalo k ještě rychlejšímu plnění plánu. Po
tomto zasedání se 28 hlav států a předsedů vlád zemí
EU ve společném prohlášení zavázalo, že pokud bude
splněno všech 72 referenčních kritérií plánu, zruší
vízovou povinnost pro turecké občany nejpozději do
konce června 2016.
Předpokládalo se, že třetí zpráva o pokroku bude
uvedena až na podzim 2016, ale byla vydána současně
s návrhem na omezení vízové povinnosti. Současně je
stále monitorováno celkové plnění dohody s Tureckem o přebírání osob.

Obsah a sporné body
Ve třetí zprávě Komise uvádí, že turecké orgány v posledních měsících dále zintenzivněly své úsilí splnit
všechny podmínky. Komise ocenila značný pokrok,
kterého turecké orgány doposud dosáhly. Přijatá zpráva stanovuje zbývající referenční kritéria a obsahuje
výčet konkrétních opatření, která musí Turecko přijmout, aby dostálo všem požadavkům, a to v oblastech, jako je boj proti korupci, ochrana údajů, justiční
spolupráce se všemi členskými státy, posílená spolupráce s Europolem a revize právních předpisů a postupů týkajících se terorismu.
Pokud Turecko splní zbývající požadavky, tak by
se bezvízový styk měl vztahovat na všechny členské státy EU a na 4 země přidružené k Schengenu
(Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) s výjimkou Irska a Velké Británie. Bezvízový režim by
se měl týkat pouze krátkodobých pobytů do 90 dnů
(během jakéhokoli období 180 dnů) mimo jiné za
obchodními, turistickými či rodinnými účely a nezajišťuje právo pracovat v EU. Ostatní podmínky
pro vstup do schengenského prostoru, mimo jiné
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nutnost prokázání účelu cesty a dostatečných prostředků k pobytu, by měly nadále zůstat v platnosti.
Většina poslanců EP Komisi za navržení zrušení vízové
povinnosti pro turecké státní příslušníky kritizovala.
Turecko totiž nesplnilo všechny požadavky a Komise
by k němu neměla dle poslanců EP mít nerovný přístup ve srovnání s ostatními zeměmi usilujícími o bezvízový styk s EU. Poslanci souhlasí s tím, že Turecko
nesmí být diskriminováno, ale na druhé straně také
nesmí být protežováno. Konference předsedů v EP
prohlásila, že Turecko musí splnit všechny zbývající
požadavky před tím, než bude EP hlasovat.

Další vývoj
EP a Rada budou rozhodovat o přijetí návrhu Komise
v rámci řádného legislativního postupu.

Komise představila reformu
azylového systému
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for
examining an application for international protection
lodged in one of the Member States by a third-country
national or a stateless person (COM(2016)270)
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council on the European Union Agency for
Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010
(COM(2016)271)
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council on the establishment of ‚Eurodac‘ for
the comparison of fingerprints for the effective application of [Regulation (EU) No 604/2013 establishing the
criteria and mechanisms for determining the Member
State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member
States by a third-country national or a stateless person], for identifying an illegally staying third-country
national or stateless person and on requests for the
comparison with Eurodac data by Member States‘ law
enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (recast) (COM(2016)272)
Komise 4. 5. 2016 předložila návrh, jehož cílem je
reformovat společný evropský azylový systém a vytvořit dle ní „spravedlivější, účinnější a udržitelnější“ systém pro rozdělování žádostí o azyl mezi

květen 2016

členské státy. Součástí předloženého návrhu je také
transformace současného Evropského podpůrného
úřadu pro otázky azylu (EASO) do podoby plnohodnotné agentury EU pro otázky azylu a posílení databáze EU pro porovnávání otisků prstů (Eurodac).

Kontext
Komise od května 2015, kdy představila Evropský program pro migraci, iniciovala řadu kroků, které měly
problém migrace řešit. Konkrétně se věnovala otázkám nelegální migrace, ochrany hranic a azylu. Evropský program pro migraci byl následně implementován 3 prováděcími balíky – v květnu 2015, v září 2015
a v prosinci 2015.
Se snahou Komise o řešení krize souvisí také plán
mezi EU a Tureckem, který byl dojednán v březnu 2016.
Vzájemná dohoda stanovila několik konkrétních kroků, které mají zamezit nelegální migraci přes Turecko
(více v příspěvku „Unie opět jednala s Tureckem s cílem omezit příliv migrantů“, Monitoring březen 2016).
S migrační vlnou se přestala dodržovat pravidla
azylového režimu (tzv. dublinský systém), a proto se
Komise rozhodla tuto oblast reformovat. Následně
Komise v dubnu 2016 představila sdělení, jehož cílem je reformovat pravidla azylového systému v EU.
Poté Komise jednotlivé možnosti revize diskutovala
a v květnu 2016 uvedla návrh nařízení, jež má upravit
dublinský systém do podoby, ve které by byl dle Komise spravedlivější vůči všem státům EU a odpovědnost
by nenesly jen některé z nich.

Obsah a sporné body
Představený návrh neopouští základní princip dublinského systému – žadatelé o azyl by měli požádat
v první zemi vstupu, nemají-li ovšem rodinu jinde
v EU. Nový mechanismus by měl zajistit, aby azylový
systém žádného členského státu nemusel čelit nepřiměřenému tlaku žadatelů o azyl. Nový systém by měl
zajistit rychlejší určení odpovědnosti členského státu
za posouzení žádosti o azyl, což by mělo omezit tzv.
„asylum shopping“.
K novým prvkům patří:
– Posílení solidarity neboli korekční mechanismus
pro rozdělování žádostí o azyl (tj. mechanismus
kvót Komisí označovaný jako „mechanismus spravedlivosti“). Nový systém má automaticky stanovit,
kdy se některá ze zemí potýká s nepřiměřeným počtem žádostí o azyl. To určí na základě jejího počtu
obyvatel a HDP. Členské státy by měly mít možnost neúčastnit se relokace, ale pouze v případě, že

za každého žadatele, za něhož by jinak byl podle
tohoto relokačního mechanismu stát odpovědný,
poukázat členskému státu, jemuž byla daná osoba
přidělena, tzv. příspěvek solidarity ve výši 250 tis. €.
– Zohlednění přesídlovaných osob: Mechanismus by
měl zohlednit zapojení konkrétního členského státu do systému přesídlení osob, které potřebují mezinárodní ochranu, přímo ze třetí země.
– Účinnější systém, tj. stanovení kratších lhůt pro zasílání žádostí o přemístění, pro odpovědi i pro provádění přemístění žadatelů o azyl mezi členskými
státy a bez přenosu odpovědnosti.
– Odrazování od zneužívání systému a od druhotného pohybu osob, tj. stanovení jasnějších právních
povinností pro žadatele o azyl včetně povinnosti zůstat v členském státě odpovědném za jejich žádost.
– Ochrana zájmů žadatelů o azyl, např. větší záruky
pro nezletilé osoby bez doprovodu a rozšíření definice rodinných příslušníků.
Velká Británie a Irsko budou mít možnost zvolit, zda se zúčastní či nikoliv. Někteří poslanci EP se
k nově představenému aktu nestaví pozitivně a vyjádřili se, že by přivítali ambicióznější řešení.
V otázce posílení systému Eurodac by měl návrh
rozšířit oblast působnosti stávajícího nařízení o Eurodacu (č. 603/2013) tak, aby byla zahrnuta možnost
členských států uchovávat údaje státních příslušníků
třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří
nejsou žadateli o mezinárodní ochranu a u nichž bylo
zjištěno, že na území EU pobývají nelegálně. Členské
státy by měly nově moci uchovávat více osobních údajů – jména, data narození, státní příslušnosti, údaje
o totožnosti či cestovní doklady a zobrazení obličeje
osob. Více informací v systému by mělo umožnit imigračním a azylovým orgánům snadněji identifikovat
nelegálního státního příslušníka třetí země či žadatele o azyl, aniž by o tyto informace musely žádat další
členské státy jednotlivě, jako je tomu v současnosti.
Návrh by měl přeměnit současný Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu do podoby plnohodnotné
agentury s posíleným mandátem. Jedním z hlavních
nových úkolů agentury by mělo být uplatňování „mechanismu spravedlivosti“, tedy kvótového systému, dle
nového dublinského systému.

Další vývoj
Legislativní návrh je teprve na začátku legislativního
procesu a lze předpokládat dlouhodobé diskuze napříč institucemi EU. K reformě dublinského nařízení
vedoucí k přerozdělovacímu mechanismu se staví odmítavě několik členských států včetně ČR.
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Vnitřní trh
Rada po dlouhém jednání našla
shodu ve věci zdravotních prostředků
a prostředků in vitro
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
(KOM(2012)541)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES,
nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009
(KOM(2012)542)
Rada a zástupci EP 25. 5. 2016 dosáhli politické dohody týkající se zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Kontext
Komise texty předložila v září 2012 a hlavní důvodem
pro jejich předložení byla kauza silikonových prsních
implantátů francouzské společnosti PIP (Poly Implant
Prothèse) z března 2010. Ty údajně řadě žen, zejm.
v Německu, Francii, Velké Británii a Španělsku, způsobily rakovinu, neboť byly vyrobeny z běžného průmyslového silikonu a nebyly dostatečně odolné (např. proti
proražení). Již v únoru 2012 Komise uveřejnila seznam
kroků, jež by měly podstoupit členské státy v mezidobí, než bude přijata revize směrnice č. 93/42 o zdravotních prostředcích, popř. další relevantní kroky.
Plénum EP v červnu 2012 přijalo usnesení požadující, aby nová norma mj. garantovala sledovatelnost
zdravotních prostředků (zmapování celého produkčního a distribučního řetězce; každý zdravotní prostředek by měl mít např. svůj „pas“ a měl by být zapsán do
celounijní databáze). V případě problémů se zdravotními prostředky by měli mít pacienti podle EP možnost podat proti výrobci/výrobcům kolektivní žalobu.
Odvětví zdravotnických prostředků (a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro) je podle Komise vysoce inovativní a jeho tržní hodnota činí 95 mld. €.
Nová právní úprava (nahrazující směrnice č. 90/385,
č. 93/42 a č. 98/79) by údajně měla být přínosem právě
i pro výrobce, nejen pro pacienty a zdravotnické pracovníky. Komise ovšem nespecifikovala, v čem konkrétně by se měla výrobců pozitivně dotknout.
V říjnu 2013 plénum EP schválilo zprávy Dagmar
Roth-Berendt a Petera Lieseho týkající se dvou návrhů
majících přizpůsobit zdravotnické prostředky, jichž
na trhu EU k dispozici na 500 tis. druhů (kontaktní
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čočky, těhotenské testy, HIV testy, defibrilátory, kardiostimulátory, prsní implantáty, endoprotézy ap.),
„vědeckému a technologickému pokroku“. EP požadoval, aby byl umožněn veřejný přístup ke klinickým
datům a přísnější kontroly výrobců zdravotnických
prostředků ze strany tzv. oznámených subjektů. V případě rizikových zdravotnických prostředků (implantáty, zdravotnické prostředky obsahující léčiva) by
Evropská agentura pro léčivé přípravky měla stanovit
oznámené subjekty, které tyto produkty posoudí (tj.
přísnější kontroly by se neměly týkat výhradně jen výrobců; oznámené subjekty by např. měly moci pouze
výjimečně zadávat posudky k vypracování jiným subjektům).
V dubnu 2014 plénum EP přijalo oba návrhy nařízení týkající se diagnostických zdravotních prostředků
in vitro a zdravotnických prostředků. Pozměňovací návrhy, které EP přinesl, měly zajistit, aby se nebezpečné výrobky již nikdy nemohly dostat na trh. Pacienti,
kteří prodělali operaci a mají nějaký druh implantátu,
by měli být registrování, aby mohli být v případě podobných problémů rychle informováni.
Přes snahu italského předsednictví k nalezení
kompromisu v Radě nedošlo. Následně byly oba návrhy celkem třikrát během roku 2015 projednávány na
zasedání Rady. Na zasedání v červnu 2015 se Rada dohodla na podstatě svého vyjednávacího postoje.
V září 2015 Coreper finalizoval postoj Rady ke 2 návrhům nařízení a lucemburské předsednictví mohlo
zahájit rozhovory s EP. Jako hlavní prvky dohody Rady
lze uvést přísnější pravidla pro jmenování oznámených subjektů a pro monitorování jejich činností příslušnými vnitrostátními orgány; zvláštní ustanovení
týkající se odpovědnosti výrobců za následné sledování prostředků uváděných na trh; posílená pravidla
týkající se klinických zkoušek; požadavek, aby výrobci
a dovozci prostředků sebe a své výrobky registrovali
v centrální databázi EU, a zřízení portálu EU, na němž
budou výrobci oznamovat závažné nežádoucí příhody
a nápravná opatření.
Zdravotnické prostředky EU v číslech
– na trhu je k dispozici více než 500 tis. zdravotnických
prostředků a diagnostických prostředků in vitro
– toto odvětví zaměstnává více než 500 tis. osob pracujících přibližně ve 25 tis. společnostech, z nichž
většina patří mezi mikropodniky či malé a střední podniky
– roční obrat těchto společností dosahuje na evropském trhu výše téměř 100 mld. €
– každoročně se přibližně 6–8 % z ročního obratu
zdravotnických prostředků a 10 % z ročního obratu
prostředků in vitro vrací do výzkumu

květen 2016

Obsah a sporné body
V polovině roku 2016 nizozemské předsednictví a zástupci EP po více než 4 letech dosáhli politické dohody.
Oba návrhy by měly zajistit bezpečnost zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro a zároveň umožnit pacientům využití nových možností ve zdravotní péči. Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky
in vitro zahrnují širokou škálu výrobků od náplastí
po náhrady kyčelních kloubů a od těhotenských testů
až po testy na HIV. Nová pravidla by se měla týkat
i různých výplní a barevných kontaktních čoček pro
kosmetické účely.
Bezpečnost prostředků by nově měla být zajištěna
jak posílením pravidel pro uvádění prostředků na trh,
tak zpřísněním dozoru, jakmile jsou prostředky na
trhu dostupné. Dohoda stanovuje, že by měla být dále
zpřísněna pravidla pro nezávislé orgány odpovědné
za posuzování zdravotnických prostředků před jejich
uvedením na trh. Nová pravidla mají posílit dohled
vnitrostátních orgánů nad těmito tzv. oznámenými
subjekty. Tyto subjekty by měly mít také možnost vykonávat neohlášené inspekce v závodech.
Dle návrhů by odpovědnost za následné sledování
jakosti, funkční způsobilosti a bezpečnosti prostředků uvedených na trh měli nést výrobci. Oba návrhy
by rovněž měly zlepšit dostupnost klinických údajů
o prostředcích a posílit ochranu pacientů účastnících
se klinických zkoušek.
Dle návrhů by některé vysoce rizikové prostředky,
např. implantáty, mohly být před uvedením na trh
podrobeny dodatečné kontrole ze strany odborníků.
Navrhované právní předpisy rozdělují diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro do 4 kategorií podle
rizika, a to v souladu s kategorizací, která již existuje
pro jiné zdravotnické prostředky.
Měla by být vytvořena centrální databáze, která
by měla zahrnovat hospodářské subjekty, oznámené
subjekty, orgány dozoru nad trhem, vigilanci, klinické
zkoušky a certifikáty. Navíc by měla pacientům, zdravotníkům a veřejnosti poskytovat komplexnější informace o výrobcích dostupných v EU. Jednotlivé prostředky by měly nést jedinečné identifikační číslo, aby
byla pro konečného uživatele nebo pacienta zajištěna
sledovatelnost v rámci celého dodavatelského řetězce.

Další vývoj
Coreper by měl v polovině června 2016 potvrdit dohodu. Jakmile i výbor ENVI potvrdí, že je pro něj kompromis přijatelný, bude k potvrzení dohody vyzvána
také Rada. Poté by měla být revize formálně přijata

jak Radou, tak EP. V případě zdravotnických prostředků by měla být nová pravidla uplatňována 3 roky po
zveřejnění a v případě diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro 5 let po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Zaměstnanost a sociální věci
Komise chce bránit pracovníky
před látkami způsobujícími rakovinu
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council amending Directive 2004/37/EC on the
protection of workers from the risks related to exposure
to carcinogens or mutagens at work (COM(2016)248)
Komise 13. 5. 2016 navrhla změny ve směrnici o karcinogenech a mutagenech (č. 37/2004), které by
měly vést k omezení expozice 13 rakovinotvorným
látkám na pracovišti.

Kontext
Podle WHO je rakovina druhou nejčastější příčinou
úmrtí ve většině rozvinutých zemích a v EU představuje dokonce hlavní příčinu úmrtí souvisejících s výkonem zaměstnání. Celých 53 % úmrtí spojených s výkonem zaměstnání se každoročně přičítá rakovině,
28 % úmrtí je dle dat způsobeno chorobami oběhové
soustavy a 6 % respiračním onemocněním.
Pokud jsou pracovníci vystaveni některým chemickým látkám, mohou tyto látky způsobovat rakovinu.
Přestože nejsou negativní vlivy některých chemických
látek prokazatelné, Komise navrhuje omezení.
Za účelem zajištění ochrany pracovníků před těmito riziky přijala EU již v roce 2004 směrnici o karcinogenech a mutagenech. Tato směrnice stanovuje
kroky, jež by měly být přijaty pro odstranění či omezení expozice karcinogenním chemickým látkám, a má
tím pádem přispívat k prevenci rakoviny jako nemoci
z povolání a dalších souvisejících chorob.
Při přípravě revize stávající směrnice Komise zahájila vědecké a ekonomické posouzení více než 20 prioritních chemických látek. Návrh vychází z vědeckých
důkazů a navazuje na širší debatu s vědci, zaměstnavateli, pracovníky, zástupci členských států a inspektory práce. V EU je alespoň 1 z těchto chemických
látek vystaveno přibližně 20 mil. pracovníků. Posouzení mělo stanovit v rámci směrnice limitní hodnoty karcinogenů.
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Obsah a sporné body
Návrh počítá se zavedením limitních hodnot pro 13
vybraných chemických látek. Některé z uvedených
13 karcinogenů, jako je „respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého“ (RSC), sloučeniny chromu
(VI), prach z tvrdého dřeva nebo hydrazin, mají dle
Komise dopad na velmi vysoký počet pracovníků. Limitní hodnoty stanovují nejvyšší možné koncentrace
konkrétní karcinogenní chemické látky ve vzduchu
na pracovišti.
Na seznam byl nově doplněn např. „respirabilní
prach krystalického oxidu křemičitého“ (RCS), který
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Komise navrhuje přidat do směrnice jako látku „vytvářenou při postupu“. Jde o prach vznikající při pracovních postupech, jako je těžba, dobývání nebo tunelování či řezání, drcení, případně mletí materiálů
obsahujících oxid křemičitý, například betonu, cihel
nebo kamene.

Další vývoj
Zbývající chemické látky by měly být během roku 2016
podrobeny dalšímu přezkumu a na konci roku by měl
být předložen další návrh, který by je upravoval. Revizi
musí schválit Rada i EP.
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KRÁTCE…

EU podepsala s Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem dohodu
o finančním mechanismu EHP
na období 2014–2021
EU 3. 5. 20126 podepsala se zástupci zemí EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) dohody o novém programovém období EHP a Norských fondů na období
2014–2021. Cílem nového finančního mechanismu je
snižovat hospodářské a sociální rozdíly v rámci EHP.
Finanční prostředky přidělené jednotlivým zemím
by měly být na základě uvedené dohody poskytovány
pro tato prioritní odvětví: (1) inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost; (2) sociální začleňování, zaměstnanost mládeže a zmírňování chudoby;
(3) životní prostředí, energetika, klimatická změna
a nízkouhlíková ekonomika; (4) kultura, občanská
společnost, dobrá veřejná správa a základní lidská práva a (5) spravedlnost a vnitřní záležitosti států. Celkově 15 zemí EU ze střední a jižní Evropy a Pobaltí by
mělo ve vybraném období obdržet celkovou podporu
ve výši 2,8 mld. €, z toho 1,5 mld. € prostřednictvím
fondů EHP a 1,3 mld. € prostřednictvím Norských fondů. ČR by měla být podpořena celkově 184,5 mil. €,
z toho 95,5 mil. €, ve fondech EHP a 89 mil. € v Norských fondech. Nově budou prostředky alokovány
také na boj s nezaměstnaností mládeže a podporu
regionální spolupráce. Poskytnuta by měla být suma
100 mil. €.

EP má námitky vůči plánovanému
plynovodu Nord Stream II
Poslanci EP 10. 5. 2016 vyjádřili svoje obavy z plánovaného plynovodu Nord Stream II, který by měl dvojnásobně navýšit kapacitu přepravní cesty z Ruska do
Německa přes Baltské moře. Konsorcium energetických společností vedené ruským Gazpromem, které
tento projekt prosazuje, ho označuje za prostředek
k posílení konkurence na evropských trzích s plynem.
Podle některých poslanců však nelze uvažovat jen
v ekonomických termínech, stejnou měrou by měly

být zahrnuty rovněž geopolitické aspekty i s ohledem
na často akcentovanou závislost členských států EU
na dovozu ruského plynu. Tento postoj souvisí s obavami ze zhoršení postavení zemí střední a východní
Evropy (zejména Ukrajiny) vůči Rusku, které by nastalo, pokud by byly tranzitní cesty pro přepravu ruského plynu do západní Evropy přesunuty mimo jejich
území.

Poslanci požadují společná pravidla
pro mateřskou dovolenou
Dle rezoluce EP, která byla schválena 12. 5. 2016, by
měla být společná pravidla EU týkající se minimální
délky rodičovské dovolené lépe vymáhána v celé EU.
Usnesení bylo schváleno poměrem 491:101:38. Členské
státy by měly podle EP zaručit pracujícím rodičům
právo vzít si minimálně 4 měsíce neplaceného volna
bez ohledu na to, kde a jak jsou zaměstnáni. Poslanci se v usnesení odkazují zejména k otcům, kteří by
měli být podporováni, aby této možnosti využili. Text
poukazuje na to, že stále existují velké rozdíly v pravidlech napříč členskými státy, a to zejména ohledně toho, kdo má na dovolenou právo. Zaměstnanci
veřejného sektoru často mívají větší ochranu než ti
v soukromých podnicích. V některých členských státech jsou diskriminováni pracovníci pracující na dobu
určitou. EP vyzval Komisi, aby sledovala uplatňování
pravidel pečlivěji a zdůraznil, že všichni by měli mít
zaručeno právo na rodičovskou dovolenou, a to bez
ohledu na pohlaví, sektor, ve kterém jsou zaměstnáni
nebo typ smlouvy. Komise se sociálními partnery by
dle EP měla usilovat o prodloužení minimální doby
trvání rodičovské dovolené ze 4 na dobu nejméně 6
měsíců (a minimální 2týdenní otcovskou dovolenou).
Otázka rodičovské dovolené je v rámci EU kontroverzním tématem. V srpnu 2015 Komise rozhodla o stažení návrhu směrnice o mateřské dovolené, u níž po
více než 7 letech nebyl dokončen legislativní proces
(více v příspěvku „Komise rozhodla o stažení zablokované směrnice o mateřské dovolené“, Monitoring
červenec 2015).
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Rada přijala pravidla pro bezpečnější
on-line prostředí v EU

Cena elektřiny pro domácnosti
v EU roste, EP vyhlašuje boj
energetické chudobě

Rada 17. 5. 2016 formálně přijala nová pravidla pro
zvýšení bezpečnosti síťových a informačních systémů
v EU. Strategie kybernetické bezpečnosti EU je strategií EU pro předcházení narušením a útokům zasahujícím evropské telekomunikační systémy a pro reakci na
taková narušení a útoky. Informační systémy a digitální sítě, na které spoléhá řada podniků i orgánů veřejné
správy při poskytování svých základních služeb, čelí
několika rizikům. Bezpečnostní incidenty také oslabují důvěru spotřebitelů v elektronické platební systémy a informační sítě. Nová směrnice o bezpečnosti
sítí a informací (NIS) má vést k posílení spolupráce
mezi členskými státy v otázce kybernetické bezpečnosti. Stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti pro
provozovatele základních služeb (v kritických odvětvích jako energetika, doprava, zdravotnictví a finance)
a pro poskytovatele digitálních služeb (on-line tržiště,
internetové vyhledávače a služby cloud computingu).
Každá země EU bude také povinna určit 1 nebo více
vnitrostátních orgánů a stanovit strategii řešení kybernetických hrozeb. Postoj Rady v prvním čtení potvrdil dohodu s EP, jíž bylo dosaženo v prosinci 2015
(více v příspěvku „Rada a EP se dohodly na pravidlech
pro bezpečnější on-line prostředí v EU“, Monitoring
prosinec 2015). Směrnice musí být ještě schválena EP
ve druhém čtení. Očekává se, že vstoupí v platnost
v srpnu 2016.

EP 26. 5. 2016 přijal nezávaznou rezoluci zabývající
se právy spotřebitelů na trzích s elektrickou energií
a bojem s energetickou chudobou. Rezoluce vychází
z usnesení výboru ITRE (více v příspěvku „Výbor ITRE
chce posilnit práva spotřebitelů na trzích s elektrickou
energií“, Monitoring duben 2014) a reaguje na proces
přípravy nové podoby trhů s elektrickou energií (více
v příspěvku „Komise navrhuje konkrétní opatření
pro vybudování energetické unie“, Monitoring červenec 2015). Podle poslanců by měl tržní design otevírat možnost pro nové obchodní modely umožňující
větší flexibilitu při zapojení koncových spotřebitelů
a posilovat jejich postavení vůči dodavatelům energie.
Poslanci se rovněž zabývali fenoménem energetické
chudoby, která podle rezoluce ohrožuje až 50 mil. občanů EU. V tomto ohledu navrhují především podporu možnosti měnit dodavatele energie a dostupnost
informací o cenových tarifech. Dalším příspěvkem do
debaty na tomto poli je rovněž statistika Eurostatu,
podle které v roce 2015 vzrostly v EU ceny elektřiny
pro domácnosti v průměru o 2,4 %. K největšímu nárůstu cen došlo v Lotyšsku (+26,8 %) a Belgii (+15,1 %),
zatímco v ČR byl zaznamenán mírný pokles (-0,6 %).
Dalším zajímavým číslem je v kontextu značných investic do energetické tranzice i mírný pokles cen v Německu (-0,9 %).

Minimální standardní sazba DPH
zůstane stejná

Nové nařízení má zajistit přenositelnost
on-line služeb i přes hranice v EU

Rada 25. 5. 2016 přijala směrnici Rady, kterou se minimální standardní sazba DPH na další 2 roky ponechává ve výši 15 %. Účelem minimální standardní sazby
je předcházet příliš velkým rozdílům v sazbách DPH
uplatňovaných členskými státy a strukturálním nerovnováhám nebo narušování hospodářské soutěže,
k nimž může v důsledku těchto rozdílů v EU docházet.
Uvedená směrnice s ohledem na probíhající jednání
o definitivních pravidlech pro jednotný evropský prostor DPH má prodloužit platnost minimální standardní sazby DPH o dostatečně dlouhé období při současném zachování právní jistoty. V době od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2017 tak minimální standardní sazba zůstává ve
výši 15 %.

Rada se 26. 5. 2016 dohodla na obecném přístupu k návrhu nařízení, jehož cílem je zajistit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Poptávka spotřebitelů po přístupu
k obsahu a k inovativním on-line službám rychle roste,
a to nejen pokud jde o přístup v domovské zemi, ale
i při dočasném pobytu v zahraničí. Novým nařízením
mají být odstraněny překážky, které přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání v rámci jednotného trhu brání. On-line obsah
(hudba, filmy, hry, přenosy ad.), který občané legálně
získali nebo který legálně odebírají v členském státě
svého bydliště, by tak mohly nadále využívat, i když
budou dočasně přítomni v jiném členském státě. Překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb vyplývají zejména ze skutečnosti, že licence k právům na
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přenos obsahu chráněného autorským právem nebo
právy s ním souvisejícími (audiovizuální díla i licence
k právům na přenosy významných sportovních událostí) jsou často udělovány na územním základě. Dle
návrhu by se právní úprava vztahovala pouze na on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za
úplatu. Poskytovatelé volně dostupných služeb (např.
veřejnoprávního vysílání) by z návrhu nařízení mohli
mít prospěch za podmínky, že budou ověřovat stát bydliště svých odběratelů. Jakmile EP stanoví svůj vyjednávací postoj, může s Radou zahájit jednání v rámci
řádného legislativního postupu.

Všechny evropské vědecké články
mají být volně přístupné od roku 2020
Rada EU pro konkurenceschopnost zasedala 27. 5.
2016 a jejím výsledkem je kromě jiného dohoda na
zpřístupnění vědeckých dat. Zástupci členských států

se shodli na tom, že všechny vědecké články v Evropě
musí být volně přístupné od roku 2020. Tímto krokem
chtějí státy dosáhnout opětovného využití výsledků
výzkumu. Hlavním cílem má být maximalizace dopadu výzkumu a jeho následné hospodářské využití.
Princip otevřeného přístupu znamená, že by vědecké
publikace o výsledcích výzkumu podporovaných z veřejných a veřejně-soukromých fondů měly být volně
přístupné všem. V současné době nejsou výsledky
výzkumu financovaného z veřejných zdrojů přístupné osobám mimo vysoké školy a znalostní instituce.
Výsledkem je, že např. učitelé, lékaři a podnikatelé
nemají přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům.
Univerzity jsou naopak nuceny uzavírat drahé předplatné s vydavateli, aby měly možnost získat přístup
k novým publikacím. Dle Rady od roku 2020 musí být
volně k dispozici veškeré vědecké publikace o výsledcích výzkumu, nejsou-li opodstatněné důvody pro
jejich nezveřejnění, např. právo duševního vlastnictví
nebo bezpečnostní otázky.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
České centrum Sofie
Pozice: ředitel Českého centra
Místo výkonu: Sofie, Bulharsko
Termín přihlášek: 31. 7. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vyberove-rizeni-sofie/
České centrum Stockholm
Pozice: ředitel Českého centra
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 31. 7. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vyberove-rizeni-soul/
České centrum Varšava
Pozice: ředitel Českého centra
Místo výkonu: Varšava, Polsko
Termín přihlášek: 31. 7. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vyberove-rizeni-varsava/
České centrum Vídeň
Pozice: ředitel Českého centra
Místo výkonu: Vídeň, Rakousko
Termín přihlášek: 31. 7. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vyberove-rizeni-viden/
Česká centra
Pozice: účetní
Místo výkonu: Praha, Česká republika
Termín přihlášek: 6. 7. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vyberove-rizeni-ucetni/
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Project Manager
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 27. 6. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1537-easo-2016-ca-004_en
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Evropská komise
Pozice: Investigator (AD7, AD9)
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 28. 6. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
competition/1474_en
Evropská komise
Pozice: Investigator (AD9)
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 28. 6. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
competition/1475_en
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
(EASO)
Pozice: Accounting Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 28. 6. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1538-easo-2016-ta-007_en
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Pozice: Data Analyst
Místo výkonu: Vigo, Španělsko
Termín přihlášek: 30. 6. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1539-1604_en
Evropská komise
Pozice: Member of the Regulatory Scrutiny Board
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 1. 7. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1541-com-2016-10367_en
Evropská komise
Pozice: Principal Adviser
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 1. 7. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1511-com-2016-10366_en
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Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Senior Expert Hepatitis
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 22. 7. 2016
Odkaz: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/1546-ecdc-ad-2016-srs-hep_en

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Pozice: Expert on secondment for Business Analyst
Místo výkonu: Londýn, Spojené království
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Pozice: Seconded National Experts
Místo výkonu: Helsinky, Finsko
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/
jobs/seconded-national-experts

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Pozice: Expert on secondment for Project Manager
Místo výkonu: Londýn, Spojené království
Termín přihlášek: Bez časového limitu
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Senior Expert Scientific Quality
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 1. 8. 2016
Odkaz: http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/
jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

Stáže
České centrum Tel Aviv
Pozice: stáž
Místo výkonu: Tel Aviv, Izrael
Termín přihlášek: Bez časového omezení
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/25/24858/nabidka_staze_v-ceskemcentru_telaviv.pdf
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