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Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o
partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu vstoupila v platnost dne 15. dubna 2008. Poslední protokol k této dohodě
vstoupil v platnost dne 24. listopadu 2014 a jeho platnost skončila dne 23. listopadu 2017. V únoru 2017 přijala Rada směrnice pro jednání, na jejichž základě jednala Komise s
vládou Republiky Guinea-Bissau o uzavření nového protokolu. Ten byl parafován dne 15. listopadu 2018 a vztahuje se na období pěti let od data jeho prozatímního provádění.
Cílem předkládaných návrhů je schválit podpis, prozatímní provádění a uzavření protokolu jménem Unie a stanovit rozdělení rybolovných práv na jeho základě.
8303/19

COM(2019) 173 final

2019/0092(NLE)

st08303.cs19.pdf (470 KB, 11. 4. 2019)

11. 4. 2019 11. 4. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku, pokud jde o žádost o
přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království
V souvislosti s plánovaným vystoupením z Unie předložilo Spojené království dne 28. února 2019 žádost o přistoupení k Úmluvě na ochranu lososů v severním Atlantiku (NASCO).
Úmluva se v současnosti na Spojené království vztahuje v důsledku toho, že je její smluvní stranou Unie. Rada úmluvy by měla nyní rozhodnout o předložené žádosti. Unie by měla
přistoupení Spojeného království k úmluvě podpořit.
8304/19

COM(2019) 184 final

2019/0094(NLE)

st08304.cs19.pdf (472 KB, 11. 4. 2019)

11. 4. 2019 11. 4. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu
(2019–2024)
8407/19

COM(2019) 171 final

2019/0090(NLE)

st08407.cs19.pdf (452 KB, 11. 4. 2019)
Přílohy:
st08407-ad01.cs19.pdf (825 KB, 11. 4. 2019)

11. 4. 2019 11. 4. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním používání protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o
partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
8408/19

COM(2019) 172 final

2019/0091(NLE)

st08408.cs19.pdf (825 KB, 12. 4. 2019)
Přílohy:
st08408-ad01.cs19.pdf (827 KB, 12. 4. 2019)

11. 4. 2019 12. 4. 2019

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran (CoP 18) Úmluvy o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) vstoupila v platnost 1. července 1975. Unie a všechny členské státy
jsou smluvními stranami této úmluvy. Ve dnech 23. května až 3. června 2019 se uskuteční 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy, kde by mělo být rozhodnuto jednak o
57 návrzích na změnu dodatků úmluvy za účelem úpravy seznamu druhů, na něž se vztahují pravidla pro sledování a regulaci obchodu nebo obecný zákaz obchodování pro
komerční účely, a jednak o řadě dalších opatření týkajících se provádění a výkladu úmluvy. Předkládaným návrhem se stanoví postoj Unie k jednotlivým návrhovaným opatřením.
Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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7809/19

COM(2019) 146 final

2019/0083(NLE)

22. 3. 2019 8. 4. 2019

st07809.cs19.pdf (478 KB, 8. 4. 2019)
Přílohy:
st07809-ad01.cs19.pdf (449 KB, 8. 4. 2019)
st07809-ad02.cs19.pdf (1 MB, 8. 4. 2019)

Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise - Řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody: koordinovaný přístup Unie
Předkládané sdělení shrnuje dosud provedené přípravy na možné vystoupení Spojeného království z EU bez dohody. Od roku 2017 Komise přijala tři sdělení obsahující politické
pokyny, 92 oznámení zúčastněným stranám a orgánům na podporu příprav, 19 legislativních návrhů, z nichž 18 již bylo přijato a je připraveno k použití od data vystoupení, a 45
nelegislativních aktů. Poslední z předložených legislativních návrhů se týká rozpočtu EU na rok 2019 a použije se se zpětnou platností od data vystoupení, jakmile bude finalizován.
Komise momentálně zkoumá možnosti finanční podpory nejvíce zasažených členských států a odvětví a malých a středních podniků obchodujících se Spojeným královstvím v rámci
stávajících rozpočtových nástrojů pro případ brexitu bez dohody, aby byly co nejvíce zmírněny negativní dopady. Po zvážení úprav na výdajové a příjmové straně rozpočtu předloží
Komise návrh konkrétních opatření. S cílem poskytnout členským státům dodatečnou podporu při provádění alternativních opatření obsahuje sdělení další pokyny v pěti klíčových
oblastech: právo občanů na pobyt a jejich nároky na sociální zabezpečení; policejní a justiční spolupráce v trestních věcech; léčivé přípravky a zdravotnické prostředky; rybolovné
činnosti; a ochrana údajů.
8476/19

COM(2019) 195 final

st08476.cs19.pdf (499 KB, 11. 4. 2019)
Přílohy:
st08476-ad01.cs19.pdf (599 KB, 11. 4. 2019)
st08476-ad02.cs19.pdf (485 KB, 11. 4. 2019)
st08476-ad03.cs19.pdf (574 KB, 11. 4. 2019)
st08476-ad04.cs19.pdf (438 KB, 11. 4. 2019)
st08476-ad05.cs19.pdf (485 KB, 11. 4. 2019)
st08476-ad06.cs19.pdf (499 KB, 11. 4. 2019)

10. 4. 2019 11. 4. 2019

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Osmnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Komise předkládá osmnáctou zprávu o pokroku při budování účinné a skutečné bezpečnostní unie. V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019
zpráva především zdůrazňuje opatření přijatá na různých úrovních za účelem řešení problematiky kybernetických hrozeb a dezinformací a předcházení jim. Komise současně
vyzývá všechny zúčastněné aktéry, aby zdvojnásobili své úsilí pro zvýšení odolnosti volebního procesu vůči dezinformacím, a členské státy, aby posílily vzájemnou spolupráci při
řešení problému dezinformací. Mezi největší úspěchy posledních měsíců patří dosažení dohody Evropského parlamentu a Rady na návrzích týkajících se interoperability
informačních systémů v oblasti bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace a na nových pravidlech pro omezení prostoru, v němž operují teroristé a zločinci (omezení dostupnosti
prekurzorů výbušnin, ztížení přístupu k financování, větší kontrola pohybu přes hranice). Celkem již bylo dosaženo dohody o 15 legislativních iniciativách v rámci bezpečností unie
z celkových 22 předložených Komisí. Pokud jde o zbývající návrhy, Komise zdůrazňuje nutnost urychleného schválení návrhu pro boj proti teroristickému obsahu online a návrhu
na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Důležitým aspektem budování bezpečnostní unie je také řádné provádění přijatých opatření členskými státy, zejména pak
opatření přijatých v návaznosti na teroristické útoky v Evropě (směrnice o boji proti terorismu a směrnice o nabývání a držení střelných zbraní). Mezi další témata zprávy pak patří
provádění opatření na podporu ochrany veřejných prostor a pomoc obětem teroristických činů (31. ledna 2019 přijala Komise rozhodnutí o financování pilotního projektu na zřízení
odborného střediska EU pro oběti terorismu).
7434/19

COM(2019) 145 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st07434.cs19.pdf (719 KB, 11. 4. 2019)
Přílohy:
st07434-ad01.cs19.pdf (491 KB, 11. 4. 2019)

25. 3. 2019 11. 4. 2019
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Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Third Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey - Sdělení Komise
Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
Komise předkládá třetí výroční zprávu o nástroji pro uprchlíky v Turecku, který byl zřízen v listopadu 2015 a jehož prostřednictvím je koordinováno uvolňování zdrojů, které
vyčleňuje rozpočet EU i členské státy formou nadrámcových příspěvků na podporu řešení uprchlické krize v Turecku, kde žijí více než 4 miliony uprchlíků a migrantů. Nástroj
koordinuje celkový rozpočet ve výši 6 miliard EUR (3 miliardy EUR na období 2016-2017 a 3 miliardy EUR na období 2018-2019). Provádí se ve formě humanitární a rozvojové
pomoci. První 3 miliardy EUR byly plně smluvně vázány na konci roku 2017 a bylo z nich podpořeno 72 projektů. Na konci roku 2018 bylo vyplaceno více než 2,072 miliardy EUR
z celkové částky 3 miliard EUR, přičemž zůstatek bude vyplacen v průběhu provádění projektů v rámci nástroje až do poloviny roku 2021. Pokud jde o 3 miliardy EUR určené na
období 2018-2019, bylo do února 2019 přiděleno 1,2 miliardy EUR, přičemž na 450 milionů EUR byly uzavřeny smlouvy a 150 milionů EUR bylo vyplaceno do března 2019.
Humanitární pomoc financovaná z nástroje zahrnuje především nouzovou záchrannou sociální síť, vzdělávání v nouzvých situacích, zdravotní péči a ochranu. Rozvojová pomoc se
pak zaměřuje na vzdělávání, zdravotní péči, sociálně-ekonomickou podporu a řízení migrace. V dalších měsících bude pokračovat provádění projektů, realizace druhé tranše
s provedením projektů do poloviny roku 2025, zprovozňování plnohodnotného monitorovacího systému, provádění komunikačních aktivit a činnost řídícího výboru.
8560/19

COM(2019) 174 final

st08560.en19.pdf (527 KB, 12. 4. 2019)

12. 4. 2019 12. 4. 2019

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budování důvěry v umělou inteligenci
zaměřenou na člověka
Předkládané sdělení navazuje na evropskou strategii pro umělou inteligenci z dubna 2018 a koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence z prosince 2018. Zaměřuje se na etickou
stránku vývoje a využívání umělé inteligence a uvádí hlavní podmínky, které by měly být splněny, aby byla zajištěna důvěra v umělou inteligenci zaměřenou na člověka. Těmito
podmínkami jsou:
1. lidský faktor a dohled;
2. technická spolehlivost a bezpečnost;
3. ochrana soukromí a správa dat;
4. transparentnost;
5. diverzita, nediskriminace a spravedlnost;
6. dobré sociální a environmentální podmínky; a
7. odpovědnost.
Za účelem nalezení konsensu o uvedených podmínkách, které by se měly stát základem etických pokynů pro umělou inteligenci, zahájí Komise v červnu 2019 pilotní fázi jejich
testování v praxi s co nejširší účastí zainteresovaných stran, které by měly poskytnout zpětnou vazbu a návrhy na změny nebo vylepšení. Současně se Komise bude věnovat dalším
informačním aktivitám ohledně etických pokynů. Na začátku roku 2020 pak odborná skupina pro umělou inteligenci na základě výsledků pilotní fáze pokyny přezkoumá a
aktualizuje. Komise bude pracovat na přijetí etických standardů na mezinárodní úrovni, především prostřednictvím upevňování spolupráce s podobně smýšlejícími partnery a
účasti v mezinárodních diskusích a iniciativách. Do třetího čtvrtletí 2019 Komise rovněž zahájí: vytváření sítě středisek excelence pro výzkum umělé inteligence, zřizování sítě
center pro digitální inovace zaměřených na umělou inteligenci a přípravné rozhovory o vývoji a implementaci modelu sdílení dat a co nejlepšího využití společných datových
prostor.
8396/19

COM(2019) 168 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st08396.cs19.pdf (532 KB, 10. 4. 2019)

9. 4. 2019 10. 4. 2019
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čtvrtá zpráva o
stavu energetické unie
Komise předkládá čtvrtou výroční zprávu o stavu energetické unie. Konstatuje v ní, že energetická unie se již stala skutečností. Byl přijat nový právní rámec pro politiky v oblasti
energie a klimatu, který stanovil kvantifikované cíle a směřování do roku 2030, posílil energetickou bezpečnost, zlepšil trhy s elektřinou a plynem a zavedl nový rámec pro řízení
energetické unie. Kromě toho byla přijata a realizována řada opatření zaměřených na umožnění a podporu energetické transformace. Ta zahrnovala především: budování
infrastruktury využitelné i v budoucnosti pro zajištění bezpečnosti dodávek a přechodu k obnovitelným zdrojům; zajištění sociálně spravedlivé transformace (např. podpora regionů
závislých na uhlí, řešení energetické chudoby); posilování postavení měst a místních společenství (např. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii); nové způsoby podpory
výzkumu a inovací (např. Fond pro inovace, Evropský vesmírný program); zachování a posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu; investice do udržitelnosti a
energetické transformace (např. Investiční plán pro Evropu, návrh víceletého finančního rámce 2021-2027); a vnější rozměr energetické unie (např. Pařížská dohoda, emise z
mezinárodní letecké a námořní dopravy, jednání o dodávkách plynu s Ruskem a Ukrajinou, spolupráce v oblasti civilního využívání jaderné energie s Íránem). Nyní je zásadní
otázkou řádné provádění a uplatňování přijatých opatření. Komise bude spolupracovat s členskými státy na finální podobě jejich národních plánů pro energetiku a klima, která by
měla být přijata do konce roku 2019. Pro úspěšné dokončení energetické transformace má klíčový význam integrace a inovace ve všech ekonomických odvětvích, soudržnost
opatření v jednotlivých odvětvových politikách, zapojení zainteresovaných stran na různých úrovních a zajištění potřebného financování.
8182/19

COM(2019) 175 final

st08182.cs19.pdf (1 MB, 10. 4. 2019)
Přílohy:
st08182-ad01.cs19.pdf (933 KB, 10. 4. 2019)

9. 4. 2019 10. 4. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění
strategického akčního plánu v oblasti baterií: budování strategického hodnotového řetězce v oblasti baterií v Evropě
Předkládaná zpráva shrnuje aktuální stav provádění strategického akčního plánu v oblasti baterií, který byl přijat v květnu 2018 jako součást balíčku mobility, a identifikuje hlavní
výzvy a příležitosti EU v tomto odvětví. Odvětví baterií může představovat významný příspěvek k řešení řady otázek v oblasti energie a klimatu, ať už jde o čistou mobilitu,
skladování obnovitelné energie nebo snižování závislosti EU na energii a primárních surovinách. Dosud zahájené činnosti v rámci akčního plánu jsou zaměřeny na: výzkum a
inovace týkající se navrhování a zavádění nových bateriových technologií; průmyslové využití inovativních řešení v celém hodnotovém řetězci v oblasti baterií; vývoj standardů pro
čisté, bezpečné, konkurenceschopné a eticky vyráběné baterie; trh práce a zvyšování dovedností pracovníků; zajištění udržitelného přístupu k surovinám pro výrobu baterií;
zajištění přístupu k druhotným materiálům z baterií; a zvyšování poptávky po bateriích pro účely skladování energie a elektrické mobility. Klíčovým úkolem členských států je nyní
provedení opatření přijatých v rámci balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, zejména legislativy v oblasti trhu s elektřinou. Do konce roku 2019 by měla Komise představit
dlouhodobou vizi budoucnosti průmyslu EU. Aby byla zachována jeho konkurenceschopnost v globálním měřítku, je třeba podporovat ochotu podstupovat riziko, zvýšit investice do
výzkumu a inovací, usnadnit provádění důležitých projektů společného evropského zájmu, vytvořit rovné podmínky pro všechny a přijmout právní rámec a pravidla státní podpory
podporující inovace.
8415/19

COM(2019) 176 final

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut

st08415.cs19.pdf (736 KB, 10. 4. 2019)
Přílohy:
st08415-ad01.cs19.pdf (612 KB, 10. 4. 2019)

9. 4. 2019 10. 4. 2019
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Sdělení Komise - Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
V zájmu podpory dosahování cílů politik EU v oblasti energetiky a klimatu zkoumá předkládané sdělení možnosti zefektivnění přijímání rozhodnutí na úrovni Unie v těchto
oblastech a zvýšení jeho demoratické legitimity. Ty vidí Komise jednak v rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou a řádného legislativního postupu podle Smlouvy o fungování
EU s využitím tzv. "překlenovacího ustanovení" a jednak v posílení zapojení Evropského parlamentu do přijímání rozhodnutí v oblasti jaderné energie podle Smlouvy o Euratomu.
Politická opatření v oblasti energetiky se již v současné době přijímají řádným legislativním postupem, přičemž Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou. Opatření týkající se
zdanění energie jsou však přijímána podle článku 113 SFEU, který stanoví, že Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem. Současné evropské rámcové
předpisy o zdanění energie byly přijaty v roce 2003 a od té doby jsou v platnosti beze změny (Komise navrhla změnu v roce 2011, ale v Radě nebylo dosaženo shody a návrh byl v
roce 2015 stažen). Komise nyní provádí hodnocení směrnice o zdanění energie, aby posoudila potřebu její revize. Podle Komise by budoucí systém zdanění energie měl podporovat
přechod na čistou energii (zejména umožnit důsledné uplatňování zásady "znečišťovatel platí"), přispívat k udržitelnému a sociálně spravedlivému růstu (mj. zajistit rovné
zacházení se všemi zdroji energie) a zohlednit otázky sociální spravedlnosti. Vedoucí představitelé EU by měli rychle rozhodnout o použití obecného překlenovacího ustanovení
(čl. 48 odst. 7 SEU), které umožní přechod k řádnému legislativnímu postupu a hlasování kvalifikovanou většinou
V souvislosti s rozhodováním podle Smlouvy o Euratomu Komise připomíná, že využívání jaderné energie je a bude výsostným rozhodnutím každého členského státu. Ustanovení
této smlouvy však nebyla od jejího vstupu v platnost podstatně změněna, a bylo by tak podle Komise vhodné je aktualizovat, zejména pokud jde o zapojení Evropského parlamentu
a vnitrostátních parlamentů, použití řádného legislativního postupu a uzavírání mezinárodních dohod. Revize Smlouvy o Euratomu musí proběhnout řádným postupem pro
přijímání změn Smluv podle článku 48 SEU a měla by být zvažována v dlouhodobějším horizontu (po roce 2025).
8417/19

COM(2019) 177 final

st08417.cs19.pdf (556 KB, 10. 4. 2019)

9. 4. 2019 10. 4. 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok
2020 a při provádění směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU, požadované podle čl. 24 odst. 3 této směrnice (2018)
Předkládaná zpráva shrnuje nejnovější údaje o pokroku do roku 2017 v plnění 20% cíle v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020, trendy v oblasti spotřeby energie v členských
státech a aktuální stav transpozice revidované směrnice o energetické účinnosti, která byla přijata v prosinci 2018. Hlavní zjištění jsou shrnuta do pěti bodů: 1) po postupném
poklesu v letech 2007-2014 se spotřeba energie mezi lety 2014 a 2017 zvyšovala; 2) primární spotřeba energie vzrostla v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 o 0,9 % a konečná
spotřeba energie vzrostla o 1,1 % (především vlivem dopravy a průmyslu), a obě jsou tak v současné době mírně nad trajektorií k dosažení cíle pro rok 2020; 3) jedním z hlavních
důvodů fluktuací ve spotřebě energie v posledních letech jsou změny počasí; 4) rostoucí ekonomická aktivita zvyšuje spotřebu energie v míře, kterou úspory energie v posledních
letech nedokáží kompenzovat; 5) pokrok členských států při dosahování úspor energie je celkově dobrý, avšak u několika členských států je ohroženo splnění kumulativních
požadavků v oblasti úspor v období 2014-2020. Pracovní skupina ustavená Komisí konstatovala, že je nezbytné především zajistit plné provedení stávající legislativy, konkrétně
zejména směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické náročnosti budov, a dále rovněž využít zbývající možnosti financování z evropských strukturálních a
investičních fondů a přijmout dodatečná opatření na národní úrovni. Komise zintenzivnila spolupráci s členskými státy v oblasti výměny informací a osvědčených postupů a
budování kapacit pro podporu renovací budov ve veřejném sektoru. Další úspory energie v dlouhodobější perspektivě (po roce 2020) by měla přinést některá nedávno přijatá
opatření, např. závazné národní klimatické cíle pro období 2021-2030, přísnější standardy pro emise CO2 u lehkých užitkových vozidel a standardy pro emise CO2 pro nová
nákladní vozidla, nový právní rámec pro standardy energetické účinnosti a označování výrobků nebo posílený mechanismus pro spolupráci a nápravu v rámci nařízení o správě
energetické unie.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti energie z
obnovitelných zdrojů
Předkládaná zpráva shrnuje nejnovější údaje o pokroku do roku 2017 v plnění 20% cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2020. Hodnotí pokrok EU jako celku
a pokrok v členských států v odvětví elektřiny, vytápění a chlazení a dopravy a posuzuje prognózy do roku 2020 a udržitelnost biopaliv, včetně dopadů jejich spotřeby v EU a
fungování nepovinných režimů uznávaných Komisí. V roce 2017 dosáhl podíl energie z obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie EU 17,52 %. Přestože je Unie na dobré cestě
k dosažení cíle pro rok 2020, zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů se od roku 2014 zpomalilo. V roce 2017 již dosáhlo 11 členských států vyššího podílu obnovitelné
energie, než jaký byl stanoven v jejich cílech pro rok 2020, a 10 dalších členských států splnilo nebo překročilo svůj průměrný orientační plán stanovený ve směrnici o energii z
obnovitelných zdrojů pro dvouleté období 2017–2018. Zbývající státy v plnění svých plánů zaostávají. Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí o zavádění obnovitelných zdrojů
energie a současně snižovaly spotřebu energie a aby zvážily možnost využití statistických převodů. V nadcházejících letech by měla přinést výsledky i další opatření, jako činnost
vyhrazené pracovní skupiny pro energetickou účinnost, nové aukce v oblasti obnovitelné energie nebo širší využívání podnikových smluv o nákupu elektřiny. Biopaliva
spotřebovaná v EU se i nadále ve velké míře vyrábí z domácích surovin. Kritéria udržitelnosti EU přispívají ke snižování rizik přímých dopadů na životní prostředí. Nepovinné
režimy uznané Komisí jsou nyní hlavním nástrojem posuzování souladu s těmito kritérii. Rámec pro udržitelnost využívání bioenergie (včetně biopaliv) byl posílen směrnicí (EU)
2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která vstoupila v platnost 24. prosince 2018.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS a jejím dopadu na
životní prostředí a na fungování vnitřního trhu
Komise předkládá druhou zprávu o provádění směrnice o bateriích a jejím dopadu na životní prostředí a fungování vnitřního trhu. Zpráva je založena na zprávách členských států
za období od 26. září 2012 do 26. září 2015, výsledcích hodnocení směrnice provedeného Komisí v roce 2018 a informacích o úrovních sběru a recyklační účinnosti předložených
Komisi. Členské státy přijaly nezbytná prováděcí opatření a směrnice přinesla pozitivní výsledky, avšak její cíle se daří plnit pouze částečně. Pouze 14 členských států splnilo cíl v
oblasti sběru odpadních přenosných baterií pro rok 2016, který byl stanoven ve výši 45 %. Nesbírá se odhadem 56,7 % (přibližne 35 000 tun) odpadních přenosných baterií ročně a
tyto baterie končí v komunálním odpadu. Převážná většina sebraných baterií se recykluje v souladu s požadavky směrnice a procesy recyklace splnily cíle v oblasti energetické
účinnosti. Dosažení vyšší úrovně materiálového využití však brání mimo jiné skutečnost, že směrnice se zaměřuje pouze na olovo a kadmium a pomíjí další cenné složky, např.
kobalt a lithium. Neexistuje účinný mechanismus pro aktualizaci směrnice s ohledem na technologický pokrok a nová využití baterií. Komise se proto zaměří na určení a posouzení
proveditelnosti opatření s cílem odstranit zjištěné nedostatky a zlepšit dopad směrnice.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Working Group on Geographical indications set up by the Free
Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of its
rules of procedure - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené
Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího
jednacího řádu
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou byla podepsána dne 6. října 2010 a je prozatímně uplatňována od 1. července 2011. Postoj Unie se týká přijetí
jednacího řádu pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené touto dohodou. Unie by měla jeho přijetí podpořit.
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