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Vážené dámy, vážení pánové,
nejpodstatnější změna se v říjnu neodehrála v Bruselu, ale u našich severních sousedů. Nová polská vláda
premiérky Beaty Szydlové bude více atlantická, méně
proněmecká, pevnější v postojích vůči putinovskému
Rusku a více nakloněna spolupráci s ostatními státy
střední Evropy. V Bruselu pochopitelně nad výsledkem těchto voleb nikdo nejásal. Je jasné, že Polsko pod
vládou konzervativců bude mnohem méně nakloněno
automaticky přijímat vše, co jim eurolidovci s eurosocialisty navaří.
Z Británie také konečně zaznělo několik konkrétních návrhů na reformu Evropské unie, které by podle
mého názoru měla podepsat i Česká republika. Základní smlouvy o EU stále obsahují povinné přijetí
jednotné měny a také směřování k nějaké formě evropského superstátu („Ever closer Union“). V našem
zájmu je naopak Evropská unie pružnější, svobodnější
a méně centralizovaná.
Vláda Angely Merkelové předvedla další otočku
a oznámila, že se Německo opět vrátí k dodržování
dublinských azylových pravidel a přestane živelně přijímat uprchlíky. Zaplnění kapacit a obnovení hraničních kontrol ohlásilo také Švédsko. Evropské elity se
mezitím, po dlouhých měsících zcela zbytečné války
o kvóty, začínají vracet k racionálním řešením, která
jsme navrhovali od začátku: zvýšená pomoc přímo

v ohrožených regionech, zrychlení azylových procedur pro ty, kteří mají nárok na ochranu, a efektivní
ochrana schengenské hranice. Snad ještě není pozdě.
Dámy a pánové, přeji Vám dobré čtení.
Jan Zahradil
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ
Daně
Členské státy si budou povinně
vyměňovat daňové informace
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/
EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (KOM(2015)135)
Ministři financí EU 6. 10. 2015 dosáhli politické dohody o návrhu týkajícím se automatické výměny
informací o daňových rozhodnutích mezi členskými státy EU.

Kontext
Návrh je součástí plánu boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků a škodlivé soutěži v oblasti dani v EU. Komise s návrhem přišla teprve
v březnu 2015 poté, co novináři odhalili rozsáhlé daňové dohody Lucemburska s mnoha velkými firmami
(např. McDonald’s či Ikea), které společnostem umožňovaly platit nižší daně.
Klíčovým prvkem je zavedení automatické výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o jejich
daňová rozhodnutí. V současné době státy jen velmi
málo sdílejí tyto informace. Je na uvážení státu, aby
rozhodl, zda by mohlo být jeho daňové rozhodnutí
důležité i pro jiný stát EU. To vede k tomu, že členské
státy často neznají daňová rozhodnutí s přeshraničním dopadem vydaná jinde v EU, která mohou mít dopad na jejich vlastní daňovou základnu. Nedostatečné
transparentnosti u daňových rozhodnutí některé společnosti využívají a své daňové odvody uměle snižují.

Obsah a sporné body
Členské státy si nyní budou muset informace
o svých daňových rozhodnutích vyměňovat automaticky. Budou stanoveny lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset každého půl roku (původní návrh byl 3 měsíce) zasílat všem ostatním
členským státům stručnou zprávu o všech přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Státy
pak budou moci požádat o podrobnější informace
ke konkrétnímu rozhodnutí.

To má umožnit odhalovat určité nekalé daňové praktiky společností a podle potřeby na ně reagovat, protože
vyšší transparentnost znemožní finančním správám
jednostranně zvýhodňovat určité firmy, neboť o rozhodnutích budou vědět i všechny ostatní státy EU.
Nová pravidla by měla vést k větší spolupráci mezi
členskými státy v daňové oblasti a působit jako odstrašující prvek proti daňovému zneužívání.
Ministři omezili původní záměr návrhu směrnice: platná rozhodnutí si státy budou muset vzájemně
oznámit zpětně od roku 2012 (Komise původně navrhovala až 10 let), u neplatných bude retroaktivita od
roku 2014. Většinu informací bude mít k dispozici také
Komise, která má plnit dohledovou roli.

Další vývoj
Nová pravidla nyní budou muset členské státy převést
do svých právních řádů do konce roku 2016, aby mohla platit od počátku roku 2017.

Justice a vnitro
Rada našla shodu na ochraně osobních
údajů v trestních věcech
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu
trestů a o volném pohybu těchto údajů (KOM(2012)10)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně údajů) (KOM(2012)11)
Rada 9. 10. 2015 přijala vyjednávací pozici pro jednání o podobě ochraně osobních údajů v oblasti
vymáhání práva.

Kontext
V lednu 2012 Komise představila komplexní reformu
pravidel na ochranu osobních údajů v EU. Cílem Komise je posílit právo na soukromí na internetu, posílit
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důvěru spotřebitelů v online služby, a tím stimulovat
digitální ekonomiku v EU.
Konkrétně se jedná se o dva legislativní návrhy: nařízení č. 11/2012, které stanoví obecný rámec unijní
ochrany údajů, a směrnici č. 10/2012 o ochraně osobních údajů zpracovávaných pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a související soudní činnosti.
Oba návrhy následně v březnu 2014 získaly podporu EP. Rada nejdříve dosáhla dohody ve třech klíčových aspektech návrhu nařízení: o pravidlech upravujících převod dat do nečlenských zemí EU a na územní
působnosti; o pravidlech upravujících zpracování údajů ze strany podniků a vlád a pravidlech umožňujících
větší flexibilitu při nakládání s osobními údaji.
Po třech letech uzavřely členské státy kompromis
o podobě nařízení a 15. 6. 2015 přijaly v Radě obecný
přístup k návrhu nařízení na regulaci ochrany osobních údajů v souvislosti s jednotným digitálním trhem.
První jednání trialogu proběhla 24. 6. 2015 s cílem dokončit meziinstitucionální jednání do konce roku 2015.
Lucemburské předsednictví si dalo rovněž za úkol
paralelně pokročit směrem k uzavření politické dohody Rady do října 2015 v otázce směrnice o ochraně
osobních dat v oblasti vymáhání práva (více v příspěvku „Členské státy se dohodly na reformě ochrany osobních údajů v EU“, Monitoring červen 2015).

Obsah a sporné body
Návrh je zaměřen na ochranu osobních údajů zpracovávaných za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů nebo za účelem ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost
a jejich předcházení. Působnost bude tedy nově věcně
rozšířena i na trestní jednání proti veřejné bezpečnosti.
Cílem návrhu směrnice je vedle posílení ochrany
osobních údajů rovněž zjednodušení výměny informací mezi jednotlivými orgány činnými v trestném řízení v členských státech EU. Novinkou je zahrnutí vnitrostátní úrovně ochrany osobních údajů,
která má nyní rovněž spadat pod unijní směrnici.
Členské státy by měly mít i nadále možnost přijmout
vyšší stupeň ochrany.

Další vývoj
Instituce EU by rády dosáhly dohody o obou částech
balíku do konce roku.
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Ochrana spotřebitele
Spotřebitelé mají právo na více
informací i u nezemědělských výrobků
Zelená kniha – Co nejlepší využití tradičního evropského
know-how: možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných
označení na nezemědělské produkty (KOM(2014)469)
Usnesení Parlamentu – Možné rozšíření zeměpisného
ochrany označení Evropské unie na nezemědělské výrobky (2015/2053(INI))
EP 6. 10. 2015 schválil (poměrem 608:43:43) usnesení vydané z vlastního podnětu o možném rozšíření
unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty.

Kontext
Unie dlouhodobě usiluje o to, aby spotřebitelé měli
možnost rozeznat původní produkty, které pocházejí z jejich regionu a které by měly mít vysokou míru
kvality. V současné době lze využít ochranné označení
zeměpisného původu pouze u zemědělských produktů, jako jsou např. sýry, víno, maso, ovoce a zelenina.
Mezi nezemědělské výrobky, které jsou často součástí kulturního a společenského dědictví, lze zařadit
třeba keramiku, mramor, nožířské výrobky, obuv, tapiserie nebo i hudební nástroje (např. český křišťál,
skotský tartan a další). Právě pro tyto výrobky, které
mohou být specifické pro určitý region, neexistuje
v EU zatím jednotná ochrana prostřednictvím zeměpisných označení, která by fungovala nad rámec
vnitrostátních právních předpisů. Kvůli tomu, že neexistuje celounijní ochrana těchto výrobků, nelze plně
využívat jejich hospodářský potenciál.
Komise se problematikou ochrany nezemědělských
výrobků zabývá již od roku 2011, kdy ve sdělení „Jednotný trh práv duševního vlastnictví“ navrhla zevrubnou analýzu současného právního rámce, která by se
také věnovala dopadům na jednotný trh.
V průběhu roku 2012 proběhla studie o ochraně
zeměpisného označení nezemědělských výrobků na
vnitřním trhu, která konstatovala, že současná ochrana těchto produktů je nedostatečná a mělo by dojít
k jejímu prohloubení.
V červenci 2014 Komise zahájila veřejnou konzultaci k zelené knize týkající se rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Zelená kniha, kterou Komise představila, je složena ze
dvou základních částí. První shrnuje současné způsoby ochrany na vnitrostátní úrovni a zabývá se možnými přínosy, které by mohlo přinést celounijní posílení
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ochrany nezemědělských produktů. Tato část se speciálně zaměřuje také na výhody, které by mohli posílením ochrany získat spotřebitelé.
Druhá část se zabývá konkrétními otázkami odborného rázu a usiluje o sběr názorů zúčastněných stran.
Jedná se o problematiku označování výrobků, vazbu
na území, posouzení kvality a jakosti a o formu zápisu
nezemědělských produktů.

Obsah a sporné body
EP schválil usnesení z vlastního podnětu, ve kterém vyjádřil své postoje k ochraně nezemědělských produktů.
Nově by měl být zaveden systém, který by spotřebitelům poskytl informace o místě a způsobu výroby
u vybraných nezemědělských produktů. Navrhovaná
ochrana by mohla účinně přispívat k boji proti padělkům, podvodnému používání názvů zeměpisných
označení a dalším nekalým praktikám, které jsou
z hlediska konečného spotřebitele zavádějící a poškozují především mikropodniky a malé a střední podniky, jež vyrábějí velkou většinu produktů, které by
mohly tuto ochranu využívat, a které v současné době
nemají právní nebo finanční prostředky na obranu
svých zájmů, což má rovněž nepříznivý dopad na vývoz jejich produkce a případně pozitivně ovlivnit i pozici EU v mezinárodním obchodě.
Dle návrhu by měl být zaveden jeden evropský registrační systém s nízkou administrační náročností.
Členským státům, v nichž již ochrana již existuje,
by měla být poskytnuta přiměřeně dlouhá lhůta pro
zaručení souladu, přičemž je zároveň třeba povolit zavedení přechodných opatření umožňujících existenci
obou systémů, než dojde k zavedení mechanismu EU.
Česká republika patří k zemím, kde jsou chráněna zeměpisná označení a označení původu i pro nezemědělské výrobky.

EP schvaluje nové podmínky
pro bezpečnější platby na internetu
Návrh směrnice o platebních službách na vnitřním
trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU
a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES
(KOM(2013)574)
Poslanci 8. 10. 2015 schválili nový návrh směrnice
(poměrem 578:29:52), který reviduje pravidla o platebních službách a má snížit náklady na placení
účtu tím, že nové firmy na trhu budou moci používat mobilní a online nástroje k provádění plateb
jménem zákazníka.

Kontext
Směrnice o platebních službách byla přijata v roce
2007. Tento předpis měl vytvořit bezpečnější a inovativní platební služby v celé EU. Cílem bylo, aby se
přeshraniční platby staly stejně jednoduché, efektivní a bezpečné jako „národní“ platby uvnitř členského
státu. Komise navrhla zmodernizovat směrnici s ohledem na nové typy platebních služeb v roce 2013. Na
znění návrhu směrnice se poslanci neformálně dohodli s ministry členských států v květnu 2015.
Trh platebních služeb v EU je roztříštěný a nákladný – stojí 130 mld. € ročně (více než 1 % HDP EU),
přestože celých 34 % občanů EU provádí téměř výlučně nákupy online a dalších 40 % vlastní smartphone.
Nový regulační rámec má snížit náklady, usnadnit
přístup nových hráčů na trh, jakož i zavedení inovativních mobilních a internetových platebních metod.
Spotřebitelům má umožnit bezpečně platit na internetu bez použití platební karty. Během posledních let
se objevili noví hráči v oblasti internetových plateb,
které nabízejí spotřebitelům možnost zaplatit okamžitě internetové rezervace nebo on-line nákupy bez
nutnosti mít kreditní kartu.
Nová pravidla mají rovněž za cíl zabezpečení elektronických plateb stanovením norem o ochraně dat
a odpovědnosti pro všechny poskytovatele elektronických platebních služeb. Měla by také pomoci stimulovat hospodářskou soutěž na trhu elektronických
plateb tím, že poskytne nezbytnou právní jistotu pro
firmy ke vstupu nebo pokračování na trhu.

Obsah a sporné body
Plátce využívající elektronický účet bude moci
užívat platebního softwaru, zařízení a platebních
aplikací poskytovaných oprávněnou třetí stranou,
a oprávnit tohoto poskytovatele, aby prováděl platby jeho jménem.
Tato služba vytváří platební spojení mezi plátcem
a on-line obchodníkem prostřednictvím on-line bankovnictví plátce. Tyto služby jsou nazývány „iniciační
platební služby“ a jsou již nabízeny v několika členských státech. Až do teď tito poskytovatelé nebyli regulováni na úrovni EU, v nové směrnici však již mají
být zahrnuti. Plátci, kteří například nemají kreditní nebo debetní kartu budou moci dovolit firmám
na trhu (jako německému Sofortu, skandinávskému
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Trustly nebo nizozemskému IDEAL), aby využívaly jejich bankovních údajů při placení z účtu.
Poplatky placené těmto poskytovatelům platebních
služeb nesmí překročit výši jejich přímých nákladů.
Dodatečné poplatky za využití platebních prostředků jako kreditních či debetních karet, pro které jsou
mezibankovní poplatky za zpracování již regulovány,
budou zakázány.
Banka spravující účet plátce k němu bude moci zamezit přístup třetímu poskytovateli služeb pouze
na základě objektivně oprávněných a doložených
bezpečnostních důvodů nahlášených dozorčím orgánům. Toto ochranné opatření bankám by mělo
zabránit možnosti jakýmkoli způsobem „blokovat“
trh pro nové platební služby.
Dodavatelé platebních služeb jakožto třetí strana
budou povinni zajistit bezpečné ověření uživatele
a omezit rizika podvodu. Zajistí, aby převádění údajů o platbách uživatele probíhalo skrz bezpečné cesty
a bylo sdíleno pouze se souhlasem uživatele. V případě neautorizovaných plateb z účtu a ztráty, odcizení či
zneužití platebního prostředku by držitel účtu neměl
přijít o více než 50 €. Poskytovatel služeb, jemuž se
nepodaří zabránit podvodu po oznámení ztráty nebo
nevyžaduje dostatečné ověření klienta, bude moci být
odpovědným za klientovu ztrátu a povinen poskytnout mu odškodné za finanční újmu.
Návrh vytváří právní základ k bezpodmínečnému
právu náhrady, které již existuje pro SEPA inkasa (inkasa v €). Poplatníci budou moci požádat o vrácení v případě sporné platební transakce. Spotřebitelé budou
také lépe chráněni v případě inkasa, kde částka transakce není předem známá. Tato situace může nastat
v případě pronájmu auta, hotelové rezervace, nebo na
čerpacích stanicích. Příjemce bude moci zablokovat
peněžní prostředky na účtu plátce pouze v případě,
že plátce schválil přesnou částku, která může být blokována. Banka plátce po obdržení informace o přesné
částce a nejpozději po obdržení platebního příkazu
okamžitě propustí blokované prostředky. Dále nová
směrnice zvýší práva spotřebitelů při odesílání převodů a poukazování peněz mimo EU nebo při platbě
v měnách, které nejsou z členských zemí EU.
V neposlední řadě nová směrnice členským ukládá
státům povinnost určit příslušné orgány, které budou
řešit stížnosti uživatelů platebních služeb.

Další vývoj
Směrnici nyní musí oficiálně schválit Rada EU, aby
mohla bez dalších prodlev vstoupit v platnost.
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EP podpořil více práv pro cestovatele
využívající internet
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou
přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004
a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice
Rady 90/314/EHS (KOM(2013)512)
EP 27. 10. 2015 schválil nová pravidla pro souborné
cestovní služby v digitální éře. Cestující by měli získat více možností odstoupit od smlouvy a v předstihu získat jasné informace o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací.

Kontext
Komise záměr revidovat směrnici č. 90/314 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy uveřejnila
již v lednu 2013. Eventualitou tehdy bylo i úplné zrušení normy, protože zvyky spotřebitelů se za 23 let
od jejího přijetí – zejm. díky internetu – výrazně změnily, především pak v tom směru, že spotřebitelé si
své cestovní „balíčky“ (letenka, ubytování, fakultativní zájezdy ap.) zpravidla sestavují sami, individuálně.
Nakonec se však Komise rozhodla stávající normu
výrazně revidovat – v sektoru cestovního ruchu v EU
údajně působí 1,8 mil. subjektů zaměstnávajících
9,7 mil. osob.
Nový návrh směrnice aktualizuje stávající pravidla
EU o souborných cestovních službách s cílem přizpůsobit se vývoji trhu v digitální éře. Rozšiřuje ochranu
jak tradičních zájezdů, tak různých kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, prodávaných zejména
online (více v příspěvku „Více práv pro cestovatele využívající internet“, Monitoring květen 2015).
Návrh se týká třech druhů cestovních balíčků:
(1) předpřipravené balíčky od cestovních kanceláří,
zahrnující alespoň dva prvky – dopravu, ubytování či jiné služby; (2) přizpůsobené balíčky, kde má
zákazník na výběr z daných komponent od jedné
firmy online či offline; (3) propojené cestovní služby, kde je zákazník poté, co si rezervoval cestovní službu na jedné webové stránce, vyzván, aby si
rezervoval jinou službu prostřednictvím cíleného
odkazu. EP prosadil, že tyto smlouvy uzavřené „zakliknutím“, kde si obchodníci předávají jméno, platební údaje a e-mailovou adresu cestujícího a jiná
smlouva je uzavřena do 24 hodin po rezervaci první
cestovní služby, budou považovány za soubornou
smlouvu.
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Obsah a sporné body
Od návrhu směrnice si instituce slibují menší administrativní zátěž, usnadnění přeshraničních transakcí
a větší právní jistotu pro organizátory zájezdů, což by
údajně mělo generovat širší výběr cestovních služeb
a vést k nižším cenám.
Před uzavřením smlouvy o „cestovním balíčku“
bude mít cestovatel nárok na jasné a stručné informace o hlavních právech a povinnostech. EP
přidal povinnost pro pořadatele poskytnout cestujícím odhadovaný čas odletu a příletu a upozornit
na jakékoli možné dodatečné náklady. Spotřebitelé
budou mít také právo na odstoupení od smlouvy
v případě dodatečného zvýšení cen o více než 8 %
(v původním návrhu Komise navrhovala 10 %).
Návrh směrnice zahrnuje ochranné opatření pro případy, kdy není možný návrat z cesty z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností. Pro takové případy organizátor nese náklady na návazné ubytování
nepřesahující tři noci.
Zákazník má mít možnost stornovat zájezd bez
poplatků v případě přírodní katastrofy, války či jiných
závažných situací v místě plánované dovolené. Obchodníci budou výslovně odpovědni za chyby v rezervacích a pořadatelé zájezdů budou nápomocni cestujícím v obtížích, například s informacemi o zdravotních
službách a konzulární pomocí. Zahrnuty jsou rovněž
záruky vrácení peněz a repatriace v případě krachu
organizátora zájezdu. Rovněž budou regulovány rezervace uskutečněné online a nové rezervační modely,
které nejsou zahrnuty ve staré (aktuální) směrnici.
Pravidla se nebudou vztahovat na služební cesty.

Další vývoj
Hlasování EP ukončilo legislativní postup EU. Členské
státy nyní mají 2 roky na transpozici nových pravidel
do svých vnitrostátních předpisů a dalších 6 měsíců
pro nabytí jejich účinnosti.

Vnitřní trh
Komise usiluje o prohloubení
jednotného trhu
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic ans
Social Committee ant the Committee of the regions –

Upgrading the Single Market: more opportunities for
people and business (KOM(2015)550)
Komise 28. 10. 2015 předložila plán, jehož prostřednictvím usiluje o prohloubení jednotného trhu
a lepší postavení malých a středních podniků.

Kontext
Komise Jeana-Clauda Junckera si v rámci svého pracovního programu stanovila několik priorit, mezi které patří i rozvinutí potenciálu jednotného trhu EU.
Jednotný trh, který bývá označen také jako vnitřní
trh, se týká řady segmentů. Jedná se jak o volný pohyb
zboží, služeb, kapitálu, tak i osob. Zásadním prvkem,
který umožňuje obchodovat bez překážek, je vzájemné uznávání norem a rušení vnitřních překážek. V citlivých oblastech ovšem existuje stále řada překážek,
které brání skutečně fungujícímu jednotnému trhu.
EU se postupně snaží svými normami jednotlivé překážky odstraňovat a jednotný trh více uvolnit, ale tento proces není stále u konce. Komise chce své aktivity směřovat k posilování a prohlubování jednotného
trhu EU, který je také nejdůležitější částí tzv. investičního plánu pro Evropu (více v příspěvku „Komise
učinila poslední kroky ke spuštění Evropského fondu
pro strategické investice (EFSI) na podzim“, Monitoring červenec 2015).

Obsah a sporné body
Komise představila plán, který by měl odstranit omezování investic a pro spotřebitele, odborníky a podniky
vytvářet nové příležitosti. Komise by chtěla prostřednictví plánu dosáhnout pozitivních výsledků v následujících oblastech:
1. Spotřebitelé
Komise chce přijmout opatření, která by zajistila, že se
spotřebitelé, kteří chtějí kupovat služby nebo výrobky
v jiném členském státě, nebudou muset potýkat s rozdílnými cenami, prodejními podmínkami nebo možnostmi doručení, pokud k tomu ovšem neexistují objektivní a ověřitelné důvody. Motivem pro tento krok
byla řada stížností, ve kterých si spotřebitelé často stěžují na neodůvodněné rozdíly v zacházení na základě
státní příslušnosti nebo bydliště.
2. Malé a střední podniky a začínající podniky
EU v rámci investičního plánu a unie kapitálových
trhů usiluje o to, aby byl malým a středním podnikům
umožněn snadnější přístup k financování. Kromě toho
Komise hodlá zjednodušit právní předpis o DPH, snížit
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náklady na registraci společnosti, předložit návrh týkající se platební neschopnosti společností a zpřístupnit
veškeré informace o regulatorních požadavcích v rámci jednotného digitálního portálu. Komise by také ráda
pracovala na jasných pravidlech duševního vlastnictví,
díky kterým by se jednotný patent stal pro evropské společnosti včetně malých a středních podniků atraktivním a dostupným prostředkem k využití jejich nápadů.
– Inovativní služby
Komise by chtěla také vytvořit evropskou agendu
pro kooperativní ekonomiku. Nové obchodní modely by měly být přínosné jak pro občany, tak i pro
společnosti, a měly by přispívat k optimalizaci využívání stávajících zdrojů. Komise by v této oblasti chtěla zhodnotit situaci a v případě potřeby by
měla přijmout nová pravidla.
– Odborníci
Mělo by také dojít ke zlepšení uznávání odborných
kvalifikací a usnadnění přeshraničního poskytování podnikatelských, stavebních a dalších služeb
podněcujících růst.
Všechna opatření, která chce Komise provést, by
měla usnadnit společnostem a odborníkům přístup
na nové trhy a zároveň jim umožnit jejich vlastní růst
a rozvoj.
Plán, který Komise představila, je všeobecně přijímán i v rámci EP. Opoziční zástupci ovšem zároveň
upozorňují na to, aby se odstraňování překážek nevedlo v důsledku k nárůstu unijní byrokracie, a spíše
volají po účinnějším dodržování stávajících pravidel.

Další vývoj
Komise vyzvala EP a členské státy, aby její strategii
projednaly co nejdříve.

Zemědělství a rybolov
AGRI podporuje zpřísnění podmínek
ekologického zemědělství
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (KOM(2014)180)
Výbor AGRI 13. 10. 2015 přijal (poměrem 33:4:7) stanovisko k návrhu Komise na úpravu regulace ekologického zemědělství. Podle něj by mělo dojít ke
10

zpřísnění kontrolního mechanismu na všech úrovních potravinového řetězce.

Kontext
Komise 25. 3. 2014 představila návrh nařízení zabývající se ekologickou produkcí a označováním ekologických produktů.
Komise reaguje na nárůst trhu s ekologickými produkty, který se za posledních deset let čtyřnásobil
(zatímco ekologicky obhospodařovaná zemědělská
půda se pouze zdvojnásobila), a nyní vyžaduje aktualizaci pravidel umožňující další rozvoj tohoto odvětví.
Ekologické zemědělství se v současnosti provozuje na
5,4 % celkové zemědělské půdy EU.
Obecným cílem Komise je udržet důvěru spotřebitelů v biopotraviny prodávané v EU (včetně dovozu)
a odstranit zbývající překážky pro zahájení ekologické
produkce. V důsledku však návrh provozování ekologického zemědělství spíše zpřísňuje.
Legislativní návrh navazuje na intenzivní konzultace Komise s dotčenými aktéry. Mimo jiné proběhla
počátkem roku 2013 veřejná konzultace, jejímž výstupem byl rovněž požadavek na zpřísnění a sjednocení
evropských pravidel.

Obsah a sporné body
Mezi navrhovaná opatření Komise patří (1) odstranění stávajících výjimek v oblasti produkce a kontrol
a zajištění harmonizace pravidel; (2) lepší kontrolní
činnost na základě posuzování rizik; (3) zpřístupnění
ekologické produkce menším zemědělcům prostřednictvím skupinové certifikace (podobně jako ve třetích
zemích); (4) snížení administrativních překážek a (5)
nová pravidla týkající se vývozu bioproduktů.
Mimo jiné tak již nemá být uznáváno zpětně přechodné období během přechodu k ekologické produkci.
Současně již nemají být akceptovány výjimky z provádění kontrol často využívané zejména u maloobchodníků, tak aby byl pokryt celý řetězec od výroby po prodej.
Podle výboru AGRI by přísnější pravidla pro plnění
podmínek ekologického zemědělství měla zvýšit
důvěru spotřebitelů ve značku biopotravin. V oblasti kontrol výbor prosazuje kontrolní mechanismus napříč celým potravinovým cyklem, který by
měl (oproti návrhu Komise) i nadále zahrnovat pravidelné minimálně roční kontroly na místě u všech
ekologických zemědělců.
Výbor AGRI představil návrhy nových opatření ke zvýšení odpovědnosti zemědělců a producentů tak, aby
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bylo zabráněno používání nepovolených technik. Pokud dojde k podezření, že při výrobě dané biopotraviny byl například použit zakázaný pesticid, nesmí se až
do ukončení řádného vyšetřování používat certifikované označení pro bioprodukt. V případě farem, kde je
kombinována ekologická a konvenční produkce, musí
být produkce striktně oddělné, aby bylo zajištěno, že
nedojde ke kontaminaci ekologických produktů.

Další vývoj
Zástupce výboru AGRI získal mandát pro zahájení
jednání se zástupci Rady.

Plénum EP je proti větší volnosti států
v používání GMO
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions
Reviewing the decision-making process on genetically
modified organisms (GMOs) (COM(2015)176)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území
(COM(2015)177)
Plénum EP 28. 10. 2015 vyjádřilo nesouhlas (poměrem 577:75:38) s návrhem Komise, dle kterého má
být rozhodováno o užívání GMO de facto na úrovni
členských států.

Kontext
Poté co se EU shodla na přidělení větší volnosti členským státům EU v regulaci pěstování GMO nyní instituce EU projednávají možnost udělit zákaz použití
GMO jednotlivými členskými státy. V březnu 2015 byl
ukončen legislativní proces v otázce pěstování a přijata směrnice č. 412/2015.
Komise 22. 4. 2015 předložila návrh na rozšíření
možnosti členských států udělit zákaz na svém území
i na použití GMO produktů a jejich umístění na trh
EU. V současnosti se na trhu EU vyskytuje 58 geneticky modifikovaných druhů potravin a (především) krmiva. Největší zastoupení GMO je zaznamenáno v oblasti krmiv pro živočišnou výrobu, zejména sóji, jejíž

import ze třetích zemí tvoří 60 % spotřeby rostlinných
bílkovin pro dobytek. V těchto zemích je přitom pěstování GMO potravin široce rozšířené (80–90 % dle
konkrétního dovozce, nejvíce z Brazílie, Argentiny,
USA a Paraguye).
Komise argumentuje tím, že od vstupu nařízení
č. 1829/2003 v platnost nikdy nebylo v autorizačním
procesu rozhodnuto na základě stanoviska výboru komitologie, protože ten nikdy nevydal žádné stanovisko
(ani pozitivní, ani negativní) odsouhlasené kvalifikovanou většinou zástupců členských států EU. Komise
současně vydala sdělení, ve kterém analyzuje stávající
rozhodovací proces o používání GMO.
Výbor AGRI však 3. 9. 2015 odmítl (poměrem 28:8)
návrh Komise o tom, aby členské státy měly svobodu
v rozhodování o používání GMO schválených EU.
Výbor AGRI rozhodl tak proto, že se obává, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu
EU a ohrožení té produkce EU, která je vysoce závislá
na dovozu GMO krmiva. Navrhovatel stanoviska Albert
Dess (EPP) úmysl Komise označil za nerealistický právě
z důvodu závislosti živočišné produkce EU na GMO krmivech, což by mělo za následek snížení produkce v EU
a tudíž nutnost dovozu ze zemí, které mají ve srovnání s EU nižší kvalitativní standardy živočišné výroby.

Obsah a sporné body
Plénum EP pochybuje o účinnosti takového opatření v EU a navíc se europoslanci obávají, že by vedlo
k tomu, že budou znovu obnoveny hraniční kontroly při transferu potenciálních GMO produktů
mezi státy s odlišnou regulací. Podle nich tak hrozí
riziko narušení jednotného trhu.
Poslanci postrádají důkladnou analýzu posouzení dopadů, které jsou podle poslanců na rozdíl od legislativy EU upravující pěstování GMO mnohem závažnější.
Jeho odůvodnění je shodné s postojem výboru ENVI,
který jako výbor příslušný k návrhu stanoviska EP rovněž 13. 10. 2015 odmítl návrh Komise.

Další vývoj
Komise odmítla stáhnout legislativní návrh a nechá ho
nadále projednávat na úrovni Rady ministrů.
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VE ZKRATCE…

Instituce EU schválily více financí
na řešení migrační krize
Nejdříve Rada 7. 10. 2015 a poté Plénum EP 14. 10. 2015
schválily navýšení alokace ve výši 401, 3 mil. € v letošním rozpočtu, které budou určeny jak členským státům EU, tak třetím zemím nejvíce zasaženým přívalem uprchlíků a rovněž třem agenturám EU, které se
na řešení tohoto problému podílejí. Navázaly tak na
závěry Evropské rady z 23. 9. 2015 (více v příspěvku
„Chceme povinné kvóty na uprchlíky, rozhodly členské státy EU“, Monitoring září 2015). EP však rovněž
upozornil na to, že dlouhodobé dopady migrační krize
budou vyžadovat revizi víceletého finančního rámce
během vyjednávání rozpočtu EU na příští rok. Na jednání Evropské rady 15. 10. 2015 byl projednáván akční
plán uzavřený mezi EU a Tureckem ve věci spolupráce při migrační krizi. Současně se EU připravuje na
summit konaný práv kvůli migrační krizi ve Vallettě
s africkými státy. Většina občanů EU si podle průzkumu Eurobarometru myslí, že by rozhodování o řešení migrační krize mělo probíhat na úrovni EU. Postoj
k uprchlíkům se však napříč členskými státy podstatně liší a to i v otázce kvótového přerozdělování. S tím
souhlasí až 97 % Němců, nejnižší podporu v EU (31 %)
však vyjádřili Češi a Slováci.

Plénum EP potvrdilo
zjednodušení mechanismu vymáhání
drobných nároků
EP 7. 10. 2015 potvrdil dohodu s Radou o reformě procedury vymáhání drobných nároků napříč EU uzavřenou v červnu 2015. Úprava nařízení č. 861/2007 má
vést k jejímu rozšíření, zlevnění a urychlení. Proceduru bude možné nyní použít na vymáhání nároků až
do 5 tis. € (na rozdíl od dosavadního limitu 2 tis. €).
Maximální výše soudních poplatků nebude taxativně
stanovena, nesmí však převýšit výši soudních poplatků, které jsou v daném členském státě účtovány při
národních zjednodušených soudních procesech. Nová
pravidla by také měla žalobcům umožnit zahájit řízení po internetu: e-mail by se měl stát právně platným
prostředkem komunikace mezi dotčenými stranami
a telekonference či videokonference by měly být „při12

rozenými nástroji pro ústní jednání“, pokud jich bude
zapotřebí. Případné další navýšení limitu pro uplatnění procedury bude analyzováno během následujících 5 let (více v příspěvku „Instituce EU se shodly nad
usnadněním vymáhání drobných nároků“, Monitoring
červen 2015). Po schválení ze strany Rady ministrů by
nařízení mělo vstoupit v účinnost po 18 měsících.

Regulace emisí padne
už i na střední spalovací zařízení
Plénum EP 7. 10. 2015 odsouhlasilo dohodu uzavřenou
s Radou v červnu 2015 o zahrnutí středních spalovacích zařízení do mechanismu omezování emisí oxidu
uhličitého a oxidů dusíku (více v příspěvku „Emise ze
středních spalovacích zařízení budou regulovány“,
Monitoring červen 2015). Komise 18. 12. 2013 předložila návrh na regulaci emisí některých znečišťujících
látek pro kategorii středních spalovacích zařízení,
která na rozdíl od ostatních kategorií spalovacích zařízení ještě nejsou zahrnuty do unijní legislativy. Podle Komise je v EU ve střední kategorii 143 tis. zařízení. Nová zařízení budou povinna splňovat limity po
dvouletém přechodném období od vstupu směrnice
v platnost, větší zařízení s příkonem 5–50 MW do roku
2025 a malá zařízení s příkonem 1–5 MW do roku 2030.
Návrh směrnice ještě čeká formální schválení Radou.

ESD narušil dohodu o přenosu dat
mezi EU a USA
Soudní dvůr EU 11. 10. 2015 označil za neplatné 15 let
staré rozhodnutí Komise, podle kterého USA zajišťují
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropy do USA. Soud se zabýval případem
Rakušana M. Schremse, dle jehož stížnosti Facebook
nerespektuje soukromý život uživatelů. Sociální síť
uchovává i ta osobní data, o jejichž vymazání uživatelé požádali, a také údaje o lidech, kteří se k sociální
síti nikdy nepřipojili. Schrems s odvoláním na kauzu
Snowden tvrdí, že v USA není dostatečná ochrana
před sledováním ze strany orgánů státní moci. Rakušan nejprve neuspěl u irských úřadů (evropská centrála Facebooku sídlí v Irsku). Irský úřad pro ochranu
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údajů stížnosti zamítl s odvoláním na výše zmíněné
rozhodnutí Komise z července 2000, v němž konstatovala, že USA odpovídající úroveň ochrany předávaných
osobních údajů zajišťují, a to v rámci režimu takzvaného „bezpečného přístavu“ (zásady týkající se ochrany
osobních údajů, podle nichž americké firmy, u kterých
tyto údaje nakonec „zakotví“, se dobrovolně zavazovaly
k dodržování určitých standardů). SDEU dospěl k závěru, že Komise posuzovala pouze režim „bezpečného
přístavu“, místo aby konstatovala, zda USA na základě svých předpisů či mezinárodních závazků zajišťují
ochranu práv na úrovni rovnocenné s ochranou poskytovanou v EU. Posoudit a rozhodnout, zda předání takových dat odpovídá pravidlům jejich ochrany, mohou
jednotlivé státy EU, uvedl dále SDEU. Rozsudek pro
společnosti reálně znamená, že jejich osobní data již
nemohou být nadále legálně uložena na amerických
serverech jako doposud. Rozsudek se týká každé firmy, která nemá vlastní server na území EU (například
v cloudu). Komise pracuje s americkými úřady na tom,
aby předávání dat bylo pro evropské občany bezpečnější. Na základě verdiktu SDEU bude muset Irsko
znovu posoudit Schremsovu stížnost a rozhodnout,
zda je či není třeba zastavit předávání údajů o evropských uživatelích Facebooku do USA.

Komise žaluje ČR za neprovedení
dvou směrnic EU v oblasti dopravy
Komise 22. 10. 2015 podala k Soudnímu dvoru EU dva
podněty kvůli neplnění povinností. ČR se měla dopustit porušení evropského práva tím, neimplementovala
národní elektronický registr dopravních podniků v silniční dopravě stejně jako jejich napojení na registry
dalších členských států (dle směrnice č. 1071/2009), což
měla učinit už do konce roku 2012. Druhým přečinem
ČR má být řádné neprovedení směrnice č. 49/2004 ve
věci bezpečnosti na železnicích, mj. zajištění fungování nezávislého odborného orgánu pro vyšetřování
nehod a poruch, který může zahájit vyšetřování ne
později než týden od okamžiku daného incidentu.

Komise představila pracovní program
na příští rok
Komise 27. 10. 2015 schválila svůj v pořadí již druhý
pracovní program. Program vychází z deseti politických priorit představených Komisí při zahájení jejího mandátu a projevu předsedy Komise Jean-Clauda
Junckera o stavu unie v září 2015 (více v příspěvku
„Stav Unie podle předsedy Komise: Prioritou je uprch-

lická krize“, Monitoring září 2015). Komise plánuje
představit 23 klíčových iniciativ, 20 modifikovaných či
ještě nepřijatých návrhů a 40 opatření v rámci programu REFIT na zefektivnění stávající legislativy. Jedná
se například o iniciativy na lepší řízení migrace, implementaci jednotného digitálního trhu a energetické
unie, vesmírnou strategii EU a Evropský obranný akční
plán nebo oběhovou ekonomiku. V oblasti daní chce
Komise zahájit jednání o balíku korporátních daní či
DPH. V příštím roce Komise rovněž usiluje o uzavření
legislativního procesu v otázce práv pasažérů, antidiskriminační směrnice, EURES, ochrany dat, emisí či
daně z finančních transakcí.

Dopady dieselgate v EU:
Přísnější testování emisí od roku 2017
Členské státy 28. 10. 2015 přijaly v rámci komitologie
implementační balík pravidel pro zavedení měření
emisí v reálných podmínkách. Reagují tak na tzv. aféru
dieselgate poté, co bylo odhaleno, že automobilový výrobce Volkswagen nesplňoval emisní požadavky díky
oklamání měřících přístrojů při laboratorních testech.
Od 1. 9. 2017 budou právě testy v reálných podmínkách
provozu vozidla určovat, zda budou v rámci schvalování nových modelů vozidel splněny emisní limity
či nikoliv (od roku 2019 u všech nových vozidel). Od
roku 2020 budou také zpřísněny povolené technické odchylky při měření. Rozhodnutí výboru mohou
v rámci komitologie ještě zvrátit Rada či EP. Plénum
EP ve svém usnesení z 27. 10. 2015 vyzývá ještě k důraznějším opatřením, podle kterých by do kontroly
udělování emisních certifikátů měla být vedle úřadů
členských států zahrnuta i Komise, případně i nově
vzniklý celounijní orgán.

EP chce regulovat více i emise
pocházející ze zemědělství
Plénum EP 28. 10. 2015 podpořilo návrh Komise na
přísnější limity členských států na emise šesti znečisťujících látek včetně oxidu siřičitého, oxidů dusíku,
metanu či amoniaku. Právě dvě poslední látky jsou
nejvíce produkovány při zemědělské činnosti. Zemědělské zájmové skupiny se však obávají, že je limity přinutí ke snížení produkce. Na rozdíl od výboru
ENVI plénum podpořilo mírnější návrhy Komise na
emisní limity do roku 2030 se závazným průběžným
cílem v roce 2025. Stejně tak plénum EP odmítlo návrh ENVI na zahrnutí rtuti emitované v zařízeních
spalujících uhlí do emisních limitů dříve, než Komise
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 rovede studii posouzení dopadů. Nyní budou zahájep
na meziinstitucionální jednání s Radou.

EP chce regulovat drony na úrovni EU
EP 29. 10. 2015 přijal rezoluci (poměrem 581:31:21), ve
které vyzývá k právnímu dohledu v sektoru bezpilotních letounů, který již zvažuje i samotná Komise. Bezpilotní letouny, běžně označované jako drony, prošly
v posledních letech velkým rozmachem a v součas-
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nosti se používají v mnoha rozličných oblastech lidské
činnosti. I proto se již na summitu v prosinci 2013 evropští lídři shodli, že je potřeba zajistit otevření evropského trhu dronům pro civilní využití. Následně
v dubnu 2014 vydala Komise sdělení k možné regulaci
sektoru (více v příspěvku „TRAN: Civilní drony mají
být pod právním dohledem“, Monitoring září 2015).
Podle europoslanců je nutné se na úrovni EU zabývat
otázkou bezpečnosti a ochrany soukromí. Drony by
např. měly být vybaveny technologií na detekci a zabránění střetu s dalšími letadly ve stejném prostoru.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU
Pracovní místa
Evropské výkonné agentury
Pozice: Project/Programme officers and advisers
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk,
Lucembursko
Termín přihlášek: bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/
cast-agencies-startyourapplication/index_en.htm
Evropské výkonné agentury
Pozice: Financial officers and advisers
Místo výkonu: Brusel, Belgie / Lucemburk,
Lucembursko
Termín přihlášek: bez časového limitu
Odkaz: http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/
cast-agencies-startyourapplication/index_en.htm
Evropská komise
Pozice: Contract Staff (in generalist profile) – FG II
až IV
Místo výkonu: dle typu pozice
Termín přihlášek: bez časového limitu
Odkaz: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm
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: Seconded National Experts
(Expert on secondment for Business Analyst)
Místo výkonu: Londýn, Velká Británie
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 léčivé přípravky (EMA)
Pozice: Seconded National Experts
(Expert on secondment for Project Manager)
Místo výkonu: Londýn, Velká Británie
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 léčivé přípravky (EMA)
Pozice: Solution Architect/Technical Lead, Solution
Design & Development Service, Delivery
Department, Information Management Division
Místo výkonu: Londýn, Velká Británie
Termín přihlášek: 30. 11. 2015
Odkaz: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/jobs/2015/08/job_detail_000135.
jsp&mid=WC0b01ac0580933e82
Společné výzkumné středisko (JRC)
Pozice: Researcher – Dynamic Spatial General
Equilibrium Model
Místo výkonu: Sevilla, Španělsko
Termín přihlášek: 30. 11. 2015
Odkaz: http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=SVQ&type=AX&category=FGIV
Evropská služba pro vnější činnost
Pozice: Finance Manager
Místo výkonu: Mise EU v Demokratické republice Kongo
Termín přihlášek: 20. 11. 2015
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/
index_en.htm

Stáže
České centrum v Bruselu
Pozice: stážista
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 22. 11. 2015
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/staz-brusel/
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