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Vážené dámy, vážení pánové,

plán postupu proti financování terorismu můžeme
jistě přivítat. Velice rád bych Vás informoval i o schválení tzv. jmenné evidence cestujících v letecké dopravě (PNR, Passenger Name Record), ale bohužel levice
v Evropském parlamentu tuto legislativu stále blokuje
a odkládá.
Uchovávání a výměna dat o cestujících je jedním
z nejdůležitějších nástrojů v boji proti mezinárodnímu terorismu a závažné kriminalitě. Pokud nedokážeme sledovat pohyb podezřelých osob, nemohou
členské státy garantovat svým občanům bezpečnost.
Chování komunistů, zelených, liberálů a socialistů je
tak nejen nezodpovědné, ale přímo nebezpečné.
Poslední z řady „uprchlických“ summitů v Bruselu
přinesl jednu dobrou zprávu. Konečně vidíme alespoň nějakou snahu oddělit válečné uprchlíky od těch
ekonomických a také snahu udělat něco pro to, aby
se tři miliony uprchlíků v Turecku nevydaly na cestu
do Evropy.
Dámy a pánové, přeji Vám dobrý začátek jara a příjemné čtení.
Jan Zahradil
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Komise chce posílit bezpečnost
dodávek zemního plynu v EU

únor 2016

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Digitální agenda
Kvalitní rádiové frekvence by měly
podpořit mobilní internetové služby
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rada
o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
(KOM(2016)43)
Komise 2. 2. 2016 předložila návrh na koordinované
využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro mobilní služby.

Kontext
Pásmo ultra krátkých vln (UKV) tvoří kmitočty v rozmezí 470–790 MHz. V současné době je využíváno pro
zemské digitální televizní vysílání a pro bezdrátové
mikrofony při tvorbě programů a při zvláštních společenských akcích. Dle Komise dochází k výraznému
nárůstu poptávky po bezdrátových širokopásmových
službách, který je zejména důsledkem sledování videí na mobilních přístrojích. Narůstající přenos mobilních dat vytváří tlak na stávající kapacitu sítí a na
poptávku po dodatečném spektru. Návrh by měl poskytnout širokopásmovému přístupu více spektra
v pásmu 700 MHz (694–790 MHz). Zároveň usiluje
o zachování evropského audiovizuálního modelu, který nabízí bezplatné nekódované vysílání (free-to-view)
a k tomu vyžaduje udržitelné zdroje spektra v pásmu
do 700 MHz (470–694 MHz).
Nová pravidla pro pásmo 700 MHz navazují na
první návrhy předložené v rámci strategie jednotného
digitálního trhu v prosinci 2015 ohledně autorského
práva a digitálních smluv (více v příspěvku „Komise navrhla nová společná pravidla pro elektronické
smlouvy“, Monitoring prosinec 2015). Strategie pro
jednotný digitální trh obsahuje 16 opatření, která mají
být předložena do konce tohoto roku.

zovanými technickými podmínkami fakticky zpřístupněno pro bezdrátový širokopásmový přístup,
a související koordinační opatření na podporu
této změny;
2. v pásmu do 700 MHz je dlouhodobá priorita kladena na distribuci audiovizuálních mediálních služeb
široké veřejnosti, zároveň je však ve využívání této
části spektra ponechána jistá flexibilita, aby bylo
možné je přizpůsobit různé úrovni zájmu o zemské digitální televizní vysílání v jednotlivých členských státech.
Návrh by měl usnadnit vývoj inovativních přístrojů
a služeb v EU, protože už by nemuselo docházet k přepínání mezi různými pásmy a přizpůsobovat se odlišným vnitrostátním požadavkům.
Komise navrhla, aby pásmo 700 MHz bylo ve všech
zemích EU otevřeno bezdrátovému širokopásmovému
přístupu nejpozději do 30. 6. 2020. Od roku 2020 se má
také začít spouštět technologie 5G. Pokud chtějí členské
státy tuto lhůtu dodržet, musí do 30. 6. 2017 přijmout
a zveřejnit své vnitrostátní plány na pokrytí sítě a uvolnění tohoto pásma. Do konce roku 2017 budou rovněž muset uzavřít dohody o přeshraniční koordinaci.
Francie a Německo již využití pásma 700 MHz pro
mobilní služby povolily. Ve 4 dalších členských státech
(v Dánsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království) se
rýsují plány na přerozdělení pásma 700 MHz v několika následujících letech.

Další vývoj
Komise počítá s tím, že návrh bude EP i členskými státy přijat.

Energie

Obsah a sporné body

Komise představila první kroky
k budování energetické unie v oblasti
bezpečnosti dodávek

Návrh obsahuje dvě hlavní ustanovení:
1. pro pásmo 700 MHz se stanoví společný harmonogram, dokdy má být pásmo v souladu s harmoni-

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu
a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (KOM(2016)52)
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Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,
kterým se zavádí mechanismus výměny informací
o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích
mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
(KOM(2016)53)
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on
an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage (COM(2016)49)
Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions An
EU Strategy on Heating and Cooling (COM(2016)51)
Komise 16. 2. 2016 představila balík opatření týkajících se bezpečnosti dodávek plynu a efektivity
v oblasti vytápění a chlazení.

Kontext
Komise 25. 2. 2015 zveřejnila balík k energetické
unii, kterým chce podpořit spolupráci členských států v energetické oblasti. Základním dokumentem je
tzv. Strategie pro evropskou energetickou unii, nebo-li sdělení s názvem Rámcová strategie k vytvoření
odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky
v oblasti změny klimatu, která se zaměřuje na zajištění
bezpečnosti dodávek energií a dokončení jednotného
energetického trhu. Představuje ambiciózní plán na
integraci energetických politik v EU (dle místopředsedy Komise Maroše Šefkoviče nejambicióznější projekt
od vzniku ESUO) nad rámec návrhu předsedy Evropské rady Donalda Tuska z dubna 2014, který prezentoval návrh na koordinaci dodávek plynu, a dalších
iniciativ doposud představených samotnou Komisí.
Komise navrhuje vytvořit energetickou unii jako
pátou svobodu s volným pohybem energií napříč hranicemi členských států s jednotným vnitřním energetickým systémem. Ten představuje jednu z pěti dimenzí představené strategie.
K dalším čtyřem patří: (1) zajištění bezpečnosti energetických dodávek včetně např. zajištění větší
průhlednosti při uzavírání dlouhodobých kontraktů
na dodávky plynu; (2) zvýšení energetické účinnosti; (3) nízkouhlíková ekonomika v EU v souvislosti
s ochranou klimatu a (4) výzkum a inovace v prioritních oblastech využívání obnovitelných zdrojů, smart
grids atd.
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Vzhledem k tomu, že EU musí dlouhodobě importovat více jak 1/2 spotřebované energie, je bezpečnost
těchto dodávek jedním z klíčových témat energetické
politiky a tím pádem i snah o budování energetické
unie. Balík k bezpečnosti dodávek se pak objevuje
i na seznamu nových iniciativ pracovního plánu Komise na rok 2016.
Odborníci a další zúčastněné subjekty iniciativu Komise na vybudování energetické unie převážně
přivítali. Pochybnosti vyvolává konflikt mezi nízkouhlíkovou politikou EU a snahou o diverzifikaci infrastruktury pro dodávky zemního plynu. Environmentální organizace kritizují příliš velký důraz kladený
na dodávky zemního plynu. Např. think tank CEPS
shledává v plánu na energetickou unii rovněž byrokratické riziko a možný nástroj pro vyjádření protiruského postoje.

Obsah a sporné body
Balík se skládá ze 4 opatření, kterými jsou návrh nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu, návrh
rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky, strategie pro zkapalněný zemní plyn (LNG)
a skladování plynu a strategie pro vytápění a chlazení.
Cílem návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu je podpořit konkurenceschopnost trhů se
zemním plynem v EU a jejich odolnost v případě přerušení dodávek. Komise navrhuje nahradit současný
vnitrostátní přístup při navrhování opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek přístupem širším, a to alespoň na regionální úrovni. Přijata by měla být rovněž
zásada solidarity, která by zajistila výpomoc mezi státy v případě přerušení dodávek tak, aby byly zajištěny
dodávky do domácností a pro základní sociální služby,
jako je zdravotnictví.
Návrh rozhodnutí by měl vnést větší transparentnost do dohod podepsaných členskými státy a třetími
zeměmi týkajících se bezpečnosti dodávek zemního
plynu. Jeho podstatou je zavedení povinnosti notifikovat Komisi o průběhu vyjednávání takových smluv,
aby se k nim Komise mohla vyjádřit. Členské státy by
pak měly povinnost toto stanovisko zohlednit.
Strategie pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu se zabývá snahou o diverzifikaci dodávek
zemního plynu do EU. Světový trh se zemním plynem
není zdaleka tak liberalizovaný, jako je tomu například
v případě ropy. Dodávky této suroviny se proto mohou
snadno stát předmětem pro prosazování politických
zájmů, což staví EU jako jednoho z největších importérů zemního plynu na světě do nevýhodné pozice.
LNG však má potenciál tento stav změnit a Komise
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proto plánuje co nejvíce podpořit jeho využití. Cílem
strategie je nejen budování terminálů pro LNG na evropském pobřeží, ale i budování propojení plynovodů
mezi těmito terminály a dalšími státy, které díky své
poloze nemají přístup ke světovému trhu s LNG.
Podle Komise spotřebovává vytápění a chlazení budov a průmyslu 1/2 energie v EU a navíc je ze 3/4 závislé na fosilních palivech. Komise se proto chce zaměřit
na podporu úsporných opatření v této oblasti, a také
na podporu efektivnějších způsobů výroby tepla, jako
je kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie.
Reakce na balík o energetické bezpečnosti jsou vesměs pozitivní, určitou kritiku ze strany ekologických
organizací sklidil fakt, že v období po úspěšné klimatické konferenci v Paříži (COP 21) se Komise zaměřuje
zejména na opatření na posílení energetické bezpečnosti, které svou podstatou příliš nepřispívají ke snižování emisí. Z pozice ČR je pak možno uvítat jednak
důraz na propojení plynové infrastruktury (a zejména
klíčové severo-jižní plynové propojení), a jednak podporu kogenerace v oblasti teplárenství.

Další vývoj
Všechny návrhy, které Komise zveřejnila, nyní čeká
první kolo interinstitucionálních vyjednávání.

Justice a vnitro
Komise představila akční plán
proti financování terorismu
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu
(KOM(2016)50)
Komise 2. 2. 2016 představila plán, který má posílit
boj proti financování terorismu. Důvodem pro tuto
iniciativu je zejména současná mezinárodněpolitická situace.

Kontext
Rada již dříve stanovila priority týkající se omezení či
zabránění financování terorismu. Evropský program
pro bezpečnost, který byl vydán v dubnu 2015, zdůraznil potřebnost opatření, která by řešila financování
terorismu. Zdůrazněna byla zejména potřeba komplexnějšího systému, který by zamezil financování

terorismu. Během roku 2015 bylo podniknuto několik iniciativ a EU přijala opatření týkající se zavedení
trestních sankcí za financování terorismu prostřednictvím návrhu směrnice o boji proti terorismu a podpisu Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu ze
strany EU. Rada i Evropská rada na svých nedávných
setkáních zdůraznila potřebu dalších iniciativ v této
oblasti (např. závěry ze zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci z listopadu 2015, Rady pro hospodářské a finanční věci z prosince 2015 a Evropské rady
také z prosince 2015)
V květnu 2015 došlo k přijetí čtvrtého balíku pro boj
proti praní peněz, který by měl posílit opatření na boj
proti praní peněz z trestné činnosti a proti financování
teroristických aktivit. V prosinci 2015 Komise navrhla
směrnici o boji proti terorismu, která kriminalizuje
financování terorismu i financování náboru, výcviku
a cestování za účelem terorismu. Nyní Komise navrhuje další způsoby, jak řešit zneužívání finančního
systému pro účely financování terorismu (více v příspěvku „Komise představila plán na boj proti terorismu“, Monitoring prosinec 2015).

Obsah a sporné body
Akční plán, který Komise představila, by se měl věnovat dvěma základním oblastem: (1) jak vysledovat
teroristy prostřednictvím finančních toků a zabránit
jim v přesouvání finančních prostředků či jiných aktiv a (2) jak narušovat zdroje příjmů využívané teroristickými organizacemi, a to se zaměřením na jejich
schopnost získávat finanční prostředky. Komise chce
cíle naplnit pomocí řady iniciativ, jež jsou stanoveny
v plánu, který je takřka dvouletý (do konce roku 2017).
Komise by chtěla lépe a efektivněji sledovat finanční toky s ohledem na nové finanční nástroje a platební
možnosti, které mohou pomoci při odhalování nezákonných aktivit. Zároveň však návrh na tvrdší pravidla
vyvolává obavy z významného dopadu na běžnou hospodářskou činnost podniků v EU i občany EU.
Komise stanovila, že by nejpozději do konce druhého čtvrtletí roku 2016 mělo dojít k návrhu změn čtvrté směrnice o boji proti praní peněz (směrnice
č. 849/2015), a to v těchto oblastech:
– Zajištění ochranných opatření u finančních toků
ze třetích zemí, které jsou vysoce rizikové: Komise by chtěla změnit směrnici tak, aby zahrnovala
seznam všech povinných kontrol (hloubkových
prověrek), kterým by finanční instituce měly podrobovat finanční toky ze zemí, jejichž vnitrostátní
režimy v otázce praní peněz a boje proti financování terorismu vykazují strategické nedostatky.
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– Posílení pravomoci finančních zpravodajských jednotek EU: Rozsah informací přístupných finančním zpravodajským jednotkám by měl být rozšířen.
– Zavedení rejstříků bankovních a platebních účtů
nebo centrálních systémů vyhledávání dat ve všech
členských státech: Směrnice by měla být změněna tak, aby finanční zpravodajské jednotky získaly
snazší přístup k informacím o majitelích účtů.
– Řešení rizik financování terorismu spjatých s virtuálními měnami: Komise navrhuje zahrnout výměnné platformy pro virtuální měny do oblasti působnosti směrnice o praní peněz, aby se zabránilo
jejich zneužití pro účely praní peněz a financování
terorismu. Tyto platformy by pak musely při směně
virtuální měny za skutečnou provádět hloubkové
prověrky klientů, takže takovéto operace už nebudou anonymní.
– Řešení rizik spjatých s anonymními předplacenými
nástroji (například předplacenými kartami): Komise navrhuje snížit limitní částky pro identifikaci a rozšířit požadavky na ověřování totožnosti klientů.
Mezi další opatření, která Komise v rámci plánu
zmínila, patří posílení spolupráce s OSN, přeshraniční
policejní a justiční spolupráce v EU či rozšíření pravidel o platbách v hotovosti i na nákladní dopravu a poštovní služby.
Komise chce rovněž ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost poskytnout technickou pomoc
zemím na Blízkém východě a v severní Africe v otázce
nedovoleného obchodování s kulturními statky, které rovněž tvoří část příjmů pro financování teroristických organizací.
V roce 2017 Komise plánuje předložit návrh týkající se posílení pravomoci celních orgánů v oblasti obchodu se zbožím využívaným rovněž pro financování terorismu.
Na iniciativu Komise a její představení akčního plánu pro financování terorismu navázala Rada, která na
svém zasedání 12. 2. 2016 představila své priority, mezi
které patří oblast virtuálních měn, posílení přístupu finančních zpravodajských jednotek k informacím, jako
jsou údaje o bankovních a platebních účtech, vhodná
opatření pro předplacené platební nástroje a opatření
proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti.

Další vývoj
Některá opatření akčního plánu mohou být realizována okamžitě. Všechna plánovaná opatření by ovšem
měla být provedena do konce roku 2017.
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Nový přísnější rámec pro přenos
osobních údajů přes Atlantik nahradí
tzv. bezpečný přístav
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Transatlantic Data
Flows: Restoring Trust through Strong Safeguards
(COM(2016)117)
Komise a USA se 2. 2. 2016 dohodly na novém rámci pro přenos osobních údajů přes Atlantik, tzv.
štít pro ochranu osobních údajů (Privacy Shield)
mezi EU a USA. Nový rámec bude chránit základní
práva Evropanů v případech, kdy jsou jejich údaje
předávány do USA a zároveň zajistí právní jistotu
pro podniky.

Kontext
Štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů splňuje požadavky, které stanovil ESD ve svém rozhodnutí
z října 2015, jímž byl prohlášen za neplatný starý rámec, nazývaný jako bezpečný přístav (Safe Harbour).
ESD ve svém rozsudku ve věci Schrems prohlásil rozhodnutí Komise o dohodě bezpečný přístav za neplatné (více v příspěvku „ESD narušil dohodu o přenosu
dat mezi EU a USA“, Monitoring říjen 2015).

Obsah a sporné body
Nová dohoda má zpřísnit povinnosti společností
v USA, pokud jde o ochranu osobních údajů občanů
EU, a zajistit důslednější kontrolu a dohled ze strany
Ministerstva obchodu USA a Federální obchodní komise (FTC), mimo jiné prostřednictvím intenzivnější
spolupráce s evropskými orgány pro ochranu údajů.
V rámci této nové dohody se USA zavazují k tomu,
že veřejné orgány budou moci přistupovat k osobním
údajům předávaným v novém režimu pouze při dodržení jasných podmínek a omezení a pod dohledem.
Občané EU budou mít možnost obracet se v této souvislosti s dotazy a stížnostmi na nového, zvlášť určeného, veřejného ochránce práv. Záruky pro předávání
údajů v novém systému jsou rovnocenné standardům
ochrany údajů v EU.
Nová dohoda bude obsahovat tyto prvky:
Americké společnosti, které chtějí získávat osobní
údaje z EU, se budou muset podřídit přísnějším podmínkám, které se vztahují na jejich zpracovávání a na
ochranu osobních práv. Ministerstvo obchodu USA
má dohlédnout na to, aby společnosti své závazky zveřejnily. Kromě toho se každá společnost zpracovávající
osobní údaje z EU musí zavázat k dodržování rozhod-
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nutí evropských orgánů pro ochranu údajů. Pokud tak
neučiní, mohou být potrestány sankcí nebo vyloučením ze systému.
Přístup veřejných orgánů k údajům za účelem prosazování práva a národní bezpečnosti má rovněž podléhat ochranným opatřením. USA vyloučily plošné
a hromadné sledování osobních údajů. Výjimky má
být možné uplatnit pouze v nezbytném a přiměřeném
rozsahu.
Pravidelnou kontrolu má umožnit společný roční
přezkum, který se rovněž zaměří na otázku přístupu
pro účely národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Komise a Ministerstvo obchodu USA za spolupráce národní zpravodajské služby USA a evropských
orgánů pro ochranu údajů.
Osoba, kdo se domnívá, že byly jeho údaje v rámci
nového režimu zneužity, má mít k dispozici několik
možností nápravy. Společnosti musí stížnosti vyřídit v dané lhůtě. Evropské orgány pro ochranu údajů
mohou stížnosti předat Ministerstvu obchodu USA
a Federální obchodní komisi. Alternativní řešení sporů bude bezplatné, v krajních případech bude možné
uskutečnit rozhodčí řízení.
Komise 29. 2. 2016 vydala právní texty umožňující vznik systému pro ochranu údajů mezi EU a USA.
Rovněž zveřejnila návrh rozhodnutí o přiměřenosti
ochrany a texty, které budou štít mezi EU a USA pro
ochranu osobních údajů tvořit:

Další vývoj
Konzultován bude výbor složený ze zástupců členských států a stanovisko musí vydat pracovní skupina
orgánů EU pro ochranu údajů. Poté komisaři přijmou
konečné rozhodnutí. Rozhodnutí o uzavření této dohody schválí Rada po získání souhlasu EP.

Vnější obchodní vztahy
Poslanci vydali doporučení
k mnohostranné dohodě o obchodu
se službami (TiSA)
Návrh směrnic pro jednání o mnohostranné dohodě
o obchodu službami 6891/13
Poslanci 3. 2. 2016 schválili poměrem 532:131:36
doporučení k mnohostranné dohodě se službami
(TiSA).

Kontext
Mezinárodní jednání byla formálně zahájena v březnu
2013 a doposud proběhlo 11 kol jednání. Nyní probíhá jednání, kterého se účastní 24 členů WTO včetně
EU. Společně tyto země tvoří 70 % světového obchodu
se službami a patří mezi nejrozvinutější státy světa.
EU je jedním z největších exportérů služeb, a proto pro
ni má dohoda vysokou prioritu.
TiSA - Dohoda o obchodu v oblasti služeb – navazuje na starší dohodu Světové obchodní organizace
(WTO) nazvanou GATS (General Agreement on Trade in Services), přijatou v roce 1995. Ačkoliv cíl obou
dohod je shodný, tedy liberalizace mezinárodního obchodu v oblasti služeb, mezi dohodami je podstatný
rozdíl. Zatímco dohoda GATS byla přijata všemi členskými státy WTO, dohodu TiSA vyjednává pouze část
členských států.
Od září 2013 probíhala veřejná konzultace, která
měla za cíl získat konkrétní informace o obchodu se
službami ze strany firem, asociací a dalších zainteresovaných aktérů.
EP ve svém usnesení z června 2013 odmítl přijetí
i další vyjednávání dohody TiSA, a to zejména z toho
důvodu, že mezi účastníky těchto jednání nejsou žádné země BRICS, žádní členové Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ani žádné africké země.
V březnu 2015 byl zveřejněn mandát Komise k jednání. Při předchozích vyjednáváních nebyly mandáty známy, ale Komise dospěla k závěru, že zveřejnění
mandátu nenaruší vyjednávací pozici EU a nepoškodí
tím tedy své zájmy. Důležité dokumenty týkající se vyjednávání byly zveřejněny na internetové stránce TiSA.

Obsah a sporné body
Dohoda by konkrétně měla usilovat o zavedení autonomní úrovně liberalizace a posílit přístup podniků
EU na zahraniční trhy. Dohoda by rovněž měla být
komplexní a v souladu s požadavky článku V stávající
dohody GATS, pokud jde o zahrnutí sektorů dodávek.
Dohoda by měla obsahovat účinný mechanismus
pro řešení sporů, aby se zajistilo, že strany budou dodržovat vzájemně dohodnutá pravidla. Další jednání
by se měla zaměřit na legislativní pravidla vztahující se k transparentnosti, domácí legislativě, státním
podnikům, telekomunikačním službám, službám
v oblasti počítačů, elektronickému obchodování, přeshraničnímu předávání údajů, finančním službám,
poštovním a kurýrním službám, mezinárodním službám námořní dopravy, vládním zakázkám v oblasti
služeb a subvencím.
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V novém usnesení EP schválili mandát Komise
a představili svá doporučení, kde zdůraznili, že by
TiSA měla přinést více příležitostí evropským firmám
poskytujícím služby, jako je doprava a telekomunikační služby, do zemí mimo EU. Současně vyzvali Komisi,
aby při vyjednávání zohlednila ochranu veřejných služeb v EU.

Další vývoj
Konečná dohoda musí být schválena jak Radou,
tak EP. Jakmile bude text dokončen, EP jej buď jako
celek schválí, nebo odmítne. Pozměňovací návrhy nebudou možné.

Vnitřní trh
Rada přijala nová celounijní pravidla
pro ochranné prostředky, plynové
spotřebiče a lanové dráhy
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (KOM(2014)258)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (KOM(2014)186)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách (KOM(2014)107)
Rada 12. 2. 2016 schválila aktualizovaná pravidla
vnitřního trhu pro osobní ochranné prostředky,
plynové spotřebiče a lanové dráhy.

Kontext
Všechny 3 oblasti, ve kterých byly návrhy vypracovány, byly již dříve upraveny evropskou legislativou
(směrnicí č. 686/89, směrnicí č. 142/2009, směrnicí č.
9/2000). Schválením nových aktů došlo k aktualizaci a částečnému rozšíření pravidel vnitřního trhu pro
osobní ochranné prostředky, plynové spotřebiče a lanové dráhy s cílem na jedné straně zvýšit bezpečnost
spotřebitelů a a na druhé zajistit rovnou soutěž mezi
podniky v EU.
Přijetí 3 návrhů nařízení Radou navazuje na dohody v prvním čtení mezi Radou a EP dosažené v říjnu 2015.
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Obsah a sporné body
Osobní ochranné prostředky
Dle návrhu patří mezi osobní ochranné prostředky ty
prostředky, které poskytují ochranu před všemi druhy
nebezpečí (např. vysokými teplotami, plameny, chemickými látkami, odlétávajícími částečkami, mechanickými nárazy atd.). Konkrétně návrh nařízení upravuje ochranu hlavy/uší/očí (přilby, chrániče sluchu,
brýle), ochranu dýchacích cest (plynové a prachové
masky), ochranu těla (oděvy poskytující ochranu před
chemickými látkami, výstroj pro motorkáře a vesty
s vysokou viditelností), ochranu rukou/nohou/chodidel (zahradnické rukavice, nákoleníky, bezpečnostní boty). Návrh nařízení neupravuje všechny druhy
ochranných prostředků – do oblasti působnosti návrhu
nařízení patří ohnivzdorné rukavice, ovšem rukavice
pro mytí nádobí určené pro soukromé použití nikoli.
Nařízení by mělo zajistit jednotné zdravotní a bezpečnostní požadavky pro výrobce. Ochranné prostředky,
které podléhají normám, mohou být označeny CE.
Plynové spotřebiče
Návrh nařízení by měl zjednodušit vstup na trh v oblasti plynových zařízení pro malé a střední podniky
prostřednictvím sjednocení právní regulace napříč
EU. Jedná se například o zařízení jako kamna, sálavé
panely, průtokové ohřívače teplé vody, plynová osvětlení a ústřední vytápění. Pomocí nového nařízení by
měla být také zajištěna vyšší míra bezpečnosti, neboť
by mělo dojít k snazšímu sledování výrobků a k odhalení vadných nebo nebezpečných výrobků. Úřady by
měly získat větší pravomoci – měly by mít možnost
rychleji stáhnout vadné nebo nebezpečné výrobky
z trhu a možnost efektivněji kontrolovat výrobky dovážené ze třetích zemí.
Lanové dráhy
Nové nařízení by mělo zajistit zejména větší konzistentnost pravidel v celé EU. Platné legislativní akty dle
Komise zajišťují vysokou bezpečnost, nový návrh byl
předložen zejména z důvodu zjednodušování unijní
legislativy. Dle návrhu nařízení hlavními druhy lanových drah jsou pozemní, kabinové, sedačkové a visuté
lanové dráhy, funitely, lyžařské vleky a kombinovaná
zařízení, sestávající z několika druhů lanových drah.

Další vývoj
Přijetí Radou bylo konečným krokem v legislativním
procesu a návrh vstoupí v platnost. Poté budou nařízení zveřejněna v Úředním věstníku EU.
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KRÁTCE…

EP nezastavil plán na dočasné uvolnění
emisních limitů pro auta
EP se 3. 2. 2016 rozhodl neblokovat druhý balík pravidel pro zavedení zkoušek emisí v reálném provozu.
Ještě během ledna 2016 se přitom zdálo, že jeho přijetí
bude v ohrožení kvůli nesouhlasu poslanců EP s tou
částí plánu, která dočasně povoluje zvýšení limitů pro
emise NOx z dieselových motorů (více v příspěvku
„Spory ohledně měření emisí z aut”, Monitoring leden
2016). Poslanci za to od Komise výměnou získali konkrétní návrh dlouhodobé legislativy upravující systém
schvalování nových aut. Poté, co byl překonán odpor
EP, mohlo 12. 2. 2016 dojít rovněž ke schválení druhého balíku v Radě, a Komisi tedy už nic nebrání v jeho
implementaci. V následujících měsících čeká evropské instituce jednání o 2 dalších balících, které mají
dokončit proces reakce na aféru Dieselgate.

Poslanci řeší rostoucí odolnost bakterií
na antibiotika u zvířat
Výbor ENVI 17. 2. 2016 hlasoval o zprávě k návrhu, který se týká využívání antibiotik u zvířat. Návrh stanovuje omezení využívání stávajících antimikrobiálních
léků. Dále by měl stanovit postupy pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor
nad nimi. Návrh nařízení by měl podpořit výzkum nových léků u zvířat. Hlavním cílem návrhu je tedy boj
proti rezistenci antibiotik. Navrhovaný akt by měl rovněž přispět ke zlepšení dostupnosti léčivých přípravků. Důvodem k návrhu je zejména to, že veterinární
léčiva často slouží ke kompenzaci špatné živočišné vý-

roby a stavu zvířat. Léky by měly být využívány pouze
v případech, když jsou plně odůvodněny veterinárním
lékařem. Aby mohl návrh vejít v platnost, musí projít
celým legislativním postupem v Radě a EP.

Komise žaluje ČR u ESD kvůli notářství
Komise se 25. 2. 2016 rozhodla podat žalobu na ČR kvůli tomu, že povolání notáře může vykonávat pouze občan s českým státním občanstvím. Tím, že ČR vylučuje
z tohoto povolání občany ostatních členských států,
poručuje normy EU a může být žalována u ESD. Komise je přesvědčena, že podmínka státní příslušnosti je v rozporu s pravidly o svobodě usazování a nelze
ji odůvodnit čl. 51 Smlouvy o fungování EU, který se
týká činností spjatých s výkonem veřejné moci. Komise se v podobné věci již na ESD několikrát obrátila.
Ten mimo jiné v květnu 2011 rozhodl, že notáři v Belgii
(C-47/08), Francii (C-50/08), Lucembursku (C-51/08),
Německu (C-54/08), Rakousku (C-53/08) a Řecku (C61/08) veřejnou moc nevykonávají, a proto se na ně článek nevztahuje. Dne 1. 12. 2011 ESD tento závěr potvrdil, pokud jde o notářskou činnost v Nizozemsku. ESD
tedy již dříve rozhodl, že podmínka státní příslušnosti,
kterou uvedené země stanovily pro přístup k výkonu
povolání notáře, není v souladu s právem EU. Na základě rozsudků dotčené státy změnily své právní předpisy
a umožnily vykonávat povolání i jiným státním příslušníkům. V nedávné době (v září 2015) SD EU v podobné
věci rozhodl také v případě Lotyšska (C-151/14). Taktéž
lotyšské právní předpisy byly z důvodu rozhodnutí
soudu změněny. ČR trvá na tom, že neporušuje předpisy. Komise se proto rozhodla věc postoupit ESD.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU

Pracovní místa
České centrum Paříž
Pozice: Ředitel Českého centra Paříž
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 31. 3. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vyberove-rizeni-pariz/
Česká centra
Pozice: Specialista hospodářské správy/veřejných zakázek
Místo výkonu: Praha, Česká republika
Termín přihlášek: 14. 3. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/kariera/vr-specialista-hos-spravy/
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Pozice: Člen dozorčí rady
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 15. 4. 2016
Odkaz: http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/call-expression-interest-member-olaf-supervisory-committee
Generální ředitelství pro hospodářské a finanční
záležitosti (DG ECFIN)
Pozice: Zástupce generálního ředitele
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 6. 4. 2016
Odkaz: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
working_senior_mgt_en.htm
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: manažer kvality
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 8. 4. 2016
Odkaz: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
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Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: projektový manažer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 4. 4. 2016
Odkaz: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Senior Assistant IDS
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 4. 4. 2016
Odkaz: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Reception Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 11. 4. 2016
Odkaz: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Planning Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 11. 4. 2016
Odkaz: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Asylum Processes Officer
Místo výkonu: Valleta, Malta
Termín přihlášek: 11. 4. 2016
Odkaz: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
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
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Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)
Pozice: EUCAP Sahel Niger
Místo výkonu: Niamey/Agadez, Niger
Termín přihlášek: 18. 4. 2016
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/2016/eucap-sahel-niger/20160229-annex1-job-descriptions_en.pdf
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)
Pozice: EUCAP Nestor
Místo výkonu: Somálsko
Termín přihlášek: 18. 4. 2016
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/2016/eucap-nestor/20160225-nestor-annex1-job-descriptions-1-cfc-2016_en.pdf
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)
Pozice: EUMM Georgia
Místo výkonu: Mtksheta/Tbilisi, Gruzie
Termín přihlášek: 16. 4. 2016
Odkaz: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/2016/eumm-georgia/20160308-annex-1-job-descriptions-amendment_en.pdf
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Pozice: 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: 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

Evropská nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound)
Pozice: Manažer webového obsahu
Místo výkonu: Dublin, Irsko
Termín přihlášek: 31. 3. 2016
Odkaz: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities

Stáže
České centrum Brusel
Pozice: Stážista (psaní textů a překlady)
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 30. 3. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25262/nabidka-staze-na-ceskem-centru-brusel_podzim-2016.pdf
České centrum Brusel
Pozice: Stážista (grafika, fotografie, kultura)
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 30. 3. 2016
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/26/25262/nabidka-staze-na-ceskem-centru-brusel_podzim-2016.pdf
České centrum Tel Aviv
Pozice: Stážista
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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