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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
Legislativní a pracovní program Komise na rok 2009
Jednejme nyní za lepší Evropu
1.

OBDOBÍ ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKY PRO EVROPU

V dobách krizí je aktivní solidarita mezi členskými státy a mezi orgány Společenství
nejpotřebnější. Právě během těchto období může EU evropským občanům ukázat svou
opravdovou přidanou hodnotu. Právě probíhající finanční krize a hospodářské zpomalení
představují pro Evropu jednu z nejtěžších zkoušek, kterým kdy čelila. Tato krize si již
vyžádala po Unii, aby prokázala rychlost, rozhodnost a solidaritu. Unie při reakci na
nenadálou ztrátu důvěry na finančních trzích v první řadě prokázala své znalosti a
představivost. Nyní musí přinést stejnou kvalitu do reformy finančního sektoru a zmírňování
dopadu zpomalení na reálnou ekonomiku a na občany.
Ekonomická bouře jen završila celou řadu dalších problémů, kterým EU v roce 2008 musela
čelit. Růst cen potravin a energetických surovin v minulém roce vystavil evropské domácnosti
dvojitému tlaku. Procesu ratifikace Lisabonské smlouvy bylo v irském referendu vysloveno
„ne“. Evropa byla vyzvána hrát ústřední úlohu při hledání řešení a nabízení pomoci
v souvislosti s konfliktem v Gruzii. EU prokázala svou odolnost při reakci na tyto výzvy.
Prokázala, že se umí adaptovat měnícím se okolnostem a jednat odhodlaně a cíleně.
Od počátku svého funkčního období se Komise snažila nejlepším způsobem využívat jí
dostupné nástroje. V evropském systému plní Komise celou řadu rolí: udává politický směr a
zajišťuje soudržnost, iniciuje návrhy právních předpisů EU, řídí klíčové politiky a programy,
jedná jako strážce právních předpisů EU a rovných podmínek v Evropě. Komise vyvinula
zvláštní úsilí, aby jednala v partnerství s dalšími klíčovými hráči, kteří vytvářejí a realizují
aktivity EU: Evropským parlamentem, Radou, členskými státy, občanskou společností a
občany na všech úrovních. Dialog s Evropským parlamentem a Radou o výroční politické
strategii – díky kterému, spolu s příspěvky od národních parlamentů, došlo k předávání
informací a k obohacení přípravy tohoto pracovního programu – je toho důležitým příkladem.
Rok 2008 ukázal připravenost a schopnost orgánů EU přizpůsobit se novým okolnostem a
změnám v harmonogramech. Tato flexibilita bude nevyhnutelně důležitým aspektem práce
Komise v roce 2009. Komise současně v průběhu minulých let zahájila řadu důležitých
dlouhodobých politických iniciativ v oblastech, jako je energetika, změna klimatu, migrace a
sociální politika. V posledním roce svého funkčního období se Komise zaměří na dokončení
prácí, které započala, a to v úzké spolupráci s Radou a Evropským parlamentem. Komise
považovala za prioritní přinést přímé výhody občanům. Z tohoto důvodu hodlá zajistit, že své
klíčové iniciativy přetaví do právních předpisů a budou provedeny v praxi, přičemž za tímto
účelem je odhodlána úzce spolupracovat s ostatními orgány EU.
Během svého funkčního období Komise usilovala o to, aby Evropskou unii účinně připravila
na globalizaci. Evropa těží z otevřených společností a volného trhu, ale obojí vyžaduje
pravidla. EU je hrdá na svou tradici hospodářské, sociální a environmentální regulace, která
přinesla značné výhody občanům. Komise pracuje na tom, aby získala nejlepší poznatky
z nabytých zkušeností a aby je využila při ovlivňování globalizace s cílem využít většinu
příležitostí, jež globalizace přináší. Finanční krize ukázala, jak globalizace vyzdvihla potřebu
globální koordinace a regulace. Komise je přesvědčena, že její iniciativy k provedení
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Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, k zavedení obnovené sociální agendy pro dnešní
Evropu, pro boj proti změně klimatu a pro podporu energetické bezpečnosti, a k řešení
problematik týkajících se celého kontinentu, např. migrace a stárnutí společnosti, budou Unii
ku prospěchu. Budou tvořit praktický plán pro nadcházející desetiletí.
Při zahájení funkčního období si Komise stanovila ambiciózní plán pro prosperitu, bezpečnost
a sociální spravedlnost v Evropě. Bez ohledu na řadu významných výzev bylo v uplynulých
čtyřech letech mnohé z tohoto plánu naplněno. Komise aktivně podporovala to nejlepší, co
za posledních padesáti letech Unie dosáhla, a navrhovala nové iniciativy s cílem realizovat
tento ambiciózní plán. Na jaře roku 2009 Komise zveřejní prohlášení uvádějící úspěchy
dosažené v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a Radou v oblasti budování Evropské
unie jednadvacátého století. Avšak rok 2009 je zaprvé a především evropským rokem voleb,
přičemž volby do Evropského parlamentu v červnu 2009 umožní voličům v celé EU vyslovit
svůj názor na budoucí směřování Unie. Pracovní program Komise na rok 2009 musí zajistit,
že v období zatěžkávajících zkoušek budou dosaženy výsledky a dojde k úpravě budoucí
agendy EU.
Přezkum rozpočtu, který bude navržen pro příští rok, poskytne Komisi příležitost nastínit
výhled a stanovit, jak Evropská unie může využít nástrojů rozpočtu k tomu, aby nejlepším
způsobem sledovala moderní politiky.
Rok 2009 bude rokem důležitých výročí – pět let od rozšíření v roce 2004 a dvacet let od
pádu Berlínské zdi. Bude to doba na oslavu úspěchu rozšíření, doba, kdy Evropská unie může
znovu demonstrovat svou ústřední úlohu při vytváření Evropy míru, prosperity a solidarity.
2.

PRIORITY NA ROK 2009

2.1.

Růst a zaměstnanost

V důsledku finanční krize a hospodářského poklesu se opětovně do středu zájmu dostala
ústřední úloha EU při zajišťování dobrých hospodářských a sociálních podmínek Evropanů.
Jestliže původ finanční krize leží primárně mimo EU, realita jednotného trhu vynesla na
světlo vzájemnou závislost evropských ekonomik a zásadní potřebu společného postupu a
koordinované akce. Euro a Evropská centrální banka v těchto těžkých dobách představují
důležité pilíře stability podepřené disciplínou Paktu o stabilitě a růstu.
Když se obavy obrátily na to, jaký bude mít snižující se růst dopad na zaměstnanost a
podnikání, EU se opětovně stala terčem zájmu. Evropská dimenze je uznávána jako ústřední
v rámci úsilí o omezení míry poklesu, snížení jeho dopadu na Evropany, a při pomoci
evropské ekonomice v návratu na cestu udržitelného růstu.
V hospodářském životě Evropské unie plní Komise řadu úloh: její role je v každodenní práci
zajišťovat konkurenční rovné podmínky na jednotném trhu a zachovat EU coby celní unii, což
přináší aktérům na trhu a členským státům jistotu, že spolu mohou soutěžit za rovných
podmínek a že se stejná pravidla uplatňují jak na malé členské státy, tak i na velké. Kromě její
odpovědnosti iniciátora právních předpisů má Komise rovněž obecnější roli koordinátora a
čestného zprostředkovatele spolupráce v EU. Tato role byla klíčovou, když byla potřeba
realizovat okamžitou akci na řešení finanční krize a stanovit evropský rámec, který by členské
státy vedl při vytváření stabilizačních plánů, jež by mohly být považovány za slučitelné
s jednotným trhem a pravidly pro státní podporu a zároveň by zohledňovaly zájmy všech
zúčastněných. Dokud budou práce na obnovení důvěry na finančních trzích pokračovat,
zůstane Komise nadále aktivní a bdělá. Komise bude hrát zvláštní úlohu při vytváření a
podpoře společného evropského postupu při vedení mezinárodní reakce na ekonomickou
bouři.
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Další fázi budou tvořit praktická opatření k úpravě regulačního rámce finančního systému EU.
Úkolem Komise je rovněž navrhnout správný režim regulace jednotného trhu, který bude
zahrnovat oblast finančních služeb. Na podzim roku 2008 Komise urychlila přípravu a
předložila řadu podrobných návrhů o kapitálových požadavcích, zárukách vkladů a kreditních
ratingových agenturách, a rovněž nová pravidla účetnictví. Jedním z hlavních cílů pro rok
2009 by mělo být udržení tempa reforem a pomoc Evropskému parlamentu a Radě k dosažení
rychlého přijetí těchto opatření, jež jsou zásadními opatřeními k obnovení důvěry mezi
občany, investory a podnikatelskými kruhy.
Druhá fáze činností se nyní připravuje a bude představena v roce 2009. Balíček finančních
opatření bude vycházet z právě probíhajícího rozsáhlého přezkumu a zaměří se na
adekvátnost regulace, dohledu a transparentnosti všech finančních aktérů a důležitých
investorů na trhu – včetně hedgových fondů a fondů soukromého kapitálu – a vyústí
v opatření, jež překlenou zjištěné mezery. Bude se také zabývat odměňováním vrcholných
zaměstnanců a trhy s deriváty. Budou rovněž vyvozeny nezbytné závěry z výsledků skupiny
odborníků na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, kterou vytvořila Komise. Její první
výsledky bude mít Komise k dispozici, aby je představila Evropskému parlamentu a Radě již
před jarním zasedáním Evropské rady.
Jelikož je dopad kreditní krize pociťován v reálné ekonomice, připravuje Komise strategii,
která napomůže omezit vliv této krize na růst, přinese podporu těm, kteří v důsledku krize
přijdou o zaměstnání, a zároveň uvede EU do nejlepší kondice, aby mohla čelit cyklickým
změnám. Znamená to prosazovat mnohé z klíčových cílů Lisabonské strategie pro růst a
zaměstnanost: uvolnění potenciálů MSP, aby se mohly zaměřit na budování podnikání,
odborné vzdělávání a přeškolování s cílem podpořit dovednosti pro ekonomiku budoucnosti a
investice do VaV. Znamená to zajistit, že podpora průmyslu představuje inteligentní podporu
napomáhající podnikům řešit dlouhodobé potřeby, jako je například energetická účinnost
nebo inovační technologie nezatěžující životní prostředí. Znamená to pracovat s členskými
státy na urychlení startu programů na podporu veřejných investic na léta 2007–2013 v oblasti
politiky soudržnosti. Obecné základy zdravých veřejných financí a otevřené trhy zůstávají
ústředním prostředkem Evropy na cestě k dosažení dlouhodobého růstu.
V jiných oblastech Komise zavádí opatření, jež vychází z jejího přezkumu jednotného trhu.
Bude předložena celá řada iniciativ zaměřených na posílení postavení spotřebitelů, na
vylepšení nápravných prostředků, na usnadnění podnikání na jednotném trhu prostřednictvím
zlepšených přístupů k zdaňování a na modernizaci celkového rámce pro podnikání.
Vyhrazené monitorování trhu se bude zabývat maloobchodními trhy, elektronickými výrobky
a léčivy s cílem odhalit možné nedostatky ve fungování těchto odvětví a s cílem zajistit, že se
dostanou výhody jednotného trhu k občanům. Skutečnost, že neexistuje nákladově efektivní
jednotný patent, zůstává zjevným nedostatkem jednotného trhu.
V dobách ekonomických turbulencí a sociálního tlaku je více než kdy jindy důležité
prosazovat sociální agendu pro příležitosti, přístup a solidaritu. Komise bude obnovovat svou
strategii pro mládež, aby lépe odpovídala problémům, kterým čelí mládež – jako je např.
nerovnoměrně vysoká nezaměstnanost a nedokončení studia. Důležitou součást úsilí o
poskytnutí příležitostí tvoří iniciativa „Nové dovednosti k novým povoláním“, která má za cíl
podpořit integraci mladých lidí na trhu práce. Komise také vyvine zvláštní úsilí, aby pomohla
Evropskému parlamentu a Radě dosáhnout pokroku, pokud jde o návrhy Komise týkající se
nediskriminace, rad zaměstnanců a souladu mezi pracovním a rodinným životem.
Evropský rok tvořivosti a inovace vynese na světlo důležitost rozvoje dovedností a podpory
inovace ve strategii EU pro růst a zaměstnanost; iniciativa pro zlepšení kontaktů mezi
univerzitami a podniky posílí další důležitý článek tohoto řetězu. Díky Evropskému
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technologickému institutu, který byl zřízen a funguje, bude vytvořeno první znalostní a
inovační společenství.
Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost vyústila v konsenzus, že Evropa má být
vybavena na konkurenční a sociální výzvy budoucnosti a evropská ekonomika má být
postavena na základních hodnotách sociální spravedlnosti a udržitelnosti. Musí se zohlednit
zpomalení hospodářství, avšak nemělo by to EU vychýlit z jejího dlouhodobého cíle, kterým
je vytvoření konkurenceschopné, udržitelné znalostní Evropy pro budoucnost. Vstup
Slovenska do eurozóny bude důležitým symbolem pokroku eura na cestě stát se hlavní silou
stability v globální ekonomice a časově se bude shodovat s analýzou pěti let příspěvku
rozšíření k hospodářství EU.
Během roku 2009 bude Komise pracovat na tom, jak lze upravit Lisabonskou strategii pro
období po roce 2010, přičemž hlavní výzvou bude nalezení správné rovnováhy mezi
krátkodobými a dlouhodobými prioritami. Je potřeba jednoznačný závazek provést
strukturální reformy, aby byla podpořena důvěra spotřebitelů a investorů v krátkodobém
horizontu a byla zlepšena odolnost a dynamika našich ekonomik v dlouhodobém horizontu.
2.2.

Změna klimatu a udržitelný rozvoj v Evropě

Rok 2009 bude kritickým pro úsilí v boji proti změně klimatu. Konference OSN o
klimatických změnách v Kodani bude mít stěžejní důležitost při posuzování celosvětové vůle
přinést historickou změnu: bude vyvrcholením úsilí o nalezení dohody ve věci zásadního
posunu ve snaze snížit emise skleníkových plynů po roce 2012.
Komise je odhodlána vést EU v čele těchto snah o zachování těch nejambicióznějších cílů.
EU se účastnila debaty tím, že přijala tři základní cíle, jež mají být splněny do roku 2020:
20% snížení emisí skleníkových plynů, 20% podíl obnovitelné energie a 20% zlepšení
energetické účinnosti. Balíček opatření sestavený k dosažení těchto cílů zůstává hlavní
prioritou pro zachování důvěryhodnosti Evropy coby vedoucí síly v globální snaze řešit
změnu klimatu. Stávající ekonomické turbulence nikterak nesnížily důležitost
zavádět z dlouhodobého hlediska politiky, jež mají Evropu postavit do čela realizace
budoucnosti s nízkou produkcí uhlíku: opatření ke stimulaci poptávky by se měla zabývat
technologiemi šetrnými k životnímu prostředí a energetickou účinností. Mezi nejdůležitější
úkoly patří zajistit, aby byla tato opatření ve své celistvosti přijata před volbami do
Evropského parlamentu.
Tato opatření postaví EU do čelné pozice při vyjednáváních v OSN – jež stále budou
vyžadovat odhodlání, vytrvalost a představivost. Počátkem roku 2009 předloží Komise
návrhy na postup EU k zajištění ambiciózní a komplexní celosvětové dohody.
Dalším klíčovým cílem balíčku je učinit evropskou energetiku bezpečnou, udržitelnou a
konkurenceschopnou. Růst cen energií pozorovaný v roce 2008 opět zvýraznil zranitelnost
Evropy v oblasti energetiky a palčivou potřebu podpory energetické bezpečnosti. Strategický
přezkum oblasti energetiky vypracovaný Komisí stanoví celkovou strategii pro zdokonalení
energetické bezpečnosti, která by měla být středem zájmu v roce 2009. Tato strategie bude
zahrnovat konkrétní kroky pro zvýšení energetické účinnosti; realizaci společného cíle
propojit a efektivně řídit zásoby, zejména s cílem připojit nové členské státy k evropské
distribuční soustavě; a koordinovaný přístup ke zlepšení a diverzifikaci vnějších dodávek
Unie. Strategie rovněž zdůrazní, že je důležité zajistit přijetí návrhů o vnitřním trhu se
zemním plynem a elektrickou energií zavádějících novou úpravu, jež přinese zvýšení
konkurenceschopnosti a odpovídající ceny a umožní spolupráci vnitrostátních regulačních
orgánů.
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Udržitelnost leží ve středu politiky EU. Rok 2009 bude svědkem zvláštní reflexe nad
budoucností strategie pro udržitelný rozvoj a nad tím, jak lze nejefektivněji dosáhnout jejích
cílů. Co se týče zvláštních iniciativ, strategie EU pro oblast Baltského moře bude podporovat
region, který je udržitelný z hlediska životního prostředí, prosperující, přístupný a bezpečný.
V dopravní politice EU Komise bude pokračovat v opatřeních šetrnějších k životnímu
prostředí a zveřejní sdělení o budoucích scénářích dopravy ve 20 a 40letém horizontu a
zelenou knihu o transevropských dopravních sítích. Politiky v oblasti životního prostředí,
zemědělství a rybolovu se budou všechny snažit o snoubení systémů každodenního řízení a
kontroly s dlouhodobou vizí udržitelného využívání přírodních zdrojů v EU. V roce 2009
Komise rovněž zahájí rozsáhlou konzultaci o reformě společné rybářské politiky v kontextu
integrované námořní politiky EU. Důležitým tématem bude rovněž biologická rozmanitost.
V roce 2009 by rovněž mělo dojít k provedení „kontroly stavu“ společné zemědělské politiky,
včetně změny směřování finančních prostředků od přímých plateb k rozvoji venkova, aby
bylo možné zvládat nové problémy, jako je změna klimatu, obnovitelná energie, správa
vodních zdrojů a biologická rozmanitost.
2.3.

Evropa blízko občanům

Komise učinila evropského občana srdcem evropského projektu prostřednictvím politik v
oblastech, které jsou blízko občanům, jako jsou např. základní práva a občanství, migrace,
právo, bezpečnost a ochrana, ochrana spotřebitele a zdraví.
V reakci na velká očekávání občanů EU Komise předloží iniciativy v různých oblastech, které
mají pro občany bezprostřední důležitost. Konkrétní opatření budou učiněna k posílení
účinného prosazování pravidel na ochranu spotřebitele uvnitř Evropy. Bezpečnost potravin,
zdraví a dobré podmínky zvířat budou nepřetržitě monitorovány, zatímco bude Komise nadále
pracovat na zdravotní strategii EU, aby pomohla členským státům nejlepším způsobem
podpořit veřejné zdraví. Komise zejména prozkoumá, jakou roli může EU hrát při snižování
nerovností v oblasti zdraví v rámci Evropy.
V rámci přípravy na budoucnost budou v roce 2009 pokračovat práce týkající se problematiky
demografie, a to v úzké spolupráci s českým a švédským předsednictvím: hodnocení
připravenosti EU na demografickou změnu bude předloženo na jarním zasedání Evropské
rady.
V roce 2009 Komise ve svých návrzích nastíní další vývoj EU v oblasti svobody, bezpečnosti
a práva. Tyto návrhy budou podkladem pro diskuzi s členskými státy s cílem přijmout
následná opatření k současnému haagskému programu.
Stále zůstane prioritou zavedení jednotné přistěhovalecké politiky. V nedávném sdělení
„Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje1, se Komise
zavázala představit řadu cílů a zásad v partnerství s členskými státy a dalšími orgány EU.
Budou vodítkem pro práci Komise v roce 2009, kdy přistěhovalecká politika musí být zcela
integrována do širších politik EU pro růst, konkurenceschopnost a sociální začlenění. Vnější
vztahy musí hrát rovněž roli v této otázce prostřednictvím podpory posíleného partnerství
s třetími zeměmi v řízení migrace, a roli musí hrát také užší vztahy s rozvojovými a
obchodními politikami.
V roce 2009 bude zprovozněna Evropská migrační síť a budou splněny podmínky zajišťující
dokončení společného evropského azylového systému do roku 2010, včetně vytvoření
Evropského úřadu na pomoc žadatelům o azyl. Komise přikládá zvláštní váhu přijetí a

1
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provedení nedávných návrhů v oblasti migrace a azylu. Integrovaná správa hranic bude nadále
zaváděna prostřednictvím hlubší operativní spolupráce a zavedením nového schengenského
hodnotícího mechanismu. Rovněž dojde k podpoře praktické spolupráce mezi členskými státy
a mezi členskými státy a agenturou FRONTEX v oblasti návratové politiky.
Jelikož se občané mohou volně pohybovat v rámci EU, musí mít také rovný přístup k soudní
ochraně prostřednictvím právního státu. Ti, kdo poruší právní předpisy, by měli být stíháni a
souzeni. EU se v roce 2009 přiblíží tomu, aby se stala skutečným prostorem práva
prostřednictvím iniciativ ke zlepšení vzájemného uznávání v určitých oblastech trestního a
občanského práva (rozsudky, procesní práva, dědictví a závěti). Za účelem posílení
bezpečnosti občanů EU Komise rovněž představí řadu návrhů, které se budou zabývat
zvláštními a novými formami kriminality: větší prevencí proti zneužívání dětí a obchodu s
nimi; posílením mezinárodní spolupráce za účelem boje proti útokům na počítačové systémy
a jejich zabránění; a bojem proti nebezpečí teroristických útoků v oblastech chemických,
biologických, nukleárních a radiologických hrozeb.
2.4.

Evropa jako světový partner

V globalizovaném světě nelze naplnit výše zmíněné cíle ani řešit uvedené problémy v
evropském vakuu. Tyto cíle či problémy je třeba řešit a vnímat prostřednictvím vnější politiky
EU, která bude vždy kombinovat dlouhodobý strategický přístup s reakcí na bezprostřední
požadavky zahraniční politiky.
V roce 2009 bude Komise nadále budovat dlouhodobé vztahy s klíčovými partnery. Poslední
rok ukázal na důležitost společné vize s USA v dobách velkého napětí. Ukázal rovněž na
vzájemnou důležitost dobrých vztahů s Ruskem a na důležitost rozvoje účinných politik
v oblastech, jako jsou energetika, migrace, obchod a investice. Finanční krize znovu
zdůraznila potřebu prohloubit vztahy Evropy s klíčovými partnery v Asii, např. Čínou, Indií a
Japonskem, jakož i dalšími rozvíjejícími se ekonomikami například s Brazílií.
Krize v Gruzii v létě 2008 ukázala dva aspekty vnější akce EU. Zaprvé ukázala, že na
Evropskou unii je nahlíženo jako na pozitivní sílu při prevenci konfliktů a jejich řešení, která
je schopna jednat jako zprostředkovatel v nejvypjatějších situacích. Zadruhé bylo po EU opět
vyžadováno, aby jednala rychle a rozhodně, a to ne výlučně diplomatickými kanály, ale aby
doručila hmatatelnou humanitární pomoc potřebným.
Dva měsíce později finanční krize opět prokázala, že EU dorostla do role ústředního aktéra
v okamžicích, kdy je potřeba opravdu globálního přístupu. Komise bude i nadále zastávat
ústřední roli na řadě mezinárodních summitech zaměřujících se na obnovení důvěry
v mezinárodní finanční systém a při provádění dlouhodobé reflexe nad reformou celosvětové
hospodářské správy.
Komise věnuje zvláštní důraz na:
• Pokračování procesu rozšíření, jelikož jednání s Chorvatskem vstoupí do rozhodující fáze.
Rozvoj evropské perspektivy dalších zemí západního Balkánu a jednání o přístupu
s Tureckem, které bude pokračovat v závislosti na tempu jeho vnitřních reforem. Komise
bude nadále klást zvláštní pozornost na hospodářský a politický vývoj v Kosovu.
• Práci na rozvoji Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří a Východního partnerství,
které představují další uznání důležitosti účinného a komplexního vztahu se sousedy EU.
Výzvy v oblasti energetické bezpečnosti, migrace a změny klimatu, kterým lze lépe čelit,
jestliže je vybudován správný vztah se sousedy EU. V rámci evropské politiky sousedství
představí Komise myšlenky, které napomohou vést EU směrem ke správné rovnováze
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mezi posíleným hospodářským a politickým vztahem k sousedům jako celku a mezi
potřebou mít s různými regiony a regionálními partnery vztahy šité na míru.
• Vybudování účinného pracovního vztahu s novou administrativou USA, jenž bude stěžejně
důležité pro řešení globálních výzev, jako je změna klimatu a podpora bezpečnosti a
stability, a při rozvoji ekonomické spolupráce a regulace.
• Dokončení rozvojového programu z Dohá, který zůstává hlavní prioritou, protože
představuje jeden z nejvhodnějších způsobů, jak otevřít nové obchodní příležitosti pro
podnikatele v EU, podpořit rozvoj a omezit celosvětovou míru protekcionismu. Současně
bude EU pokračovat v právě probíhajících bilaterálních obchodních vyjednáváních a
pokud možno je uzavře.
• Upevnění vztahu s rozvojovými zeměmi založeném na splnění rozvojových cílů tisíciletí a
na vytvoření aliancí s těmito zeměmi v souvislosti s celosvětovými otázkami, jež je často
nejpalčivěji negativně ovlivňují, jako je energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost,
změna klimatu a migrace. Komise bude pokračovat v hledání řešení, jak doplnit již
navázané vztahy s rozvojovými zeměmi.
3.

ZLEPŠOVÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY – PLNĚNÍ SLIBŮ A ZMĚNA LEGISLATIVNÍ KULTURY

V souvislosti s finanční krizí a hospodářskou situací se potřeba dobré regulace v zájmu
hospodářské konkurenceschopnosti stala důležitější než kdykoliv předtím. Podpora
jednoduššího a dokonalejšího právního prostředí neobsahujícího bezdůvodnou administrativní
zátěž bude proto klíčovou součástí legislativního programu Komise na rok 2009. Důraz bude
kladen na zlepšení kvality nových návrhů, zjednodušení stávajících právních předpisů a
snížení administrativní zátěže. Jako vždy úspěch bude záležet na dobré spolupráci s dalšími
orgány a členskými státy. EU pokročí v diskuzi s klíčovými mezinárodními partnery o
spolupráci při regulaci, sblížení norem a rovnocennosti pravidel.
Třetí strategická zpráva o zlepšování právní úpravy přinese informace o třech hlavních
složkách programu zlepšování právní úpravy – posouzení dopadu, zjednodušení a snížení
administrativní zátěže. Bude se zabývat tím, jak Komise posílí svůj systém posuzování
dopadů, a to i uplatněním revidovaných pokynů a přezkumem společného přístupu týkajícího
se posuzování dopadů z listopadu 2005. Bude přezkoumána a aktualizována strategie
zjednodušení právního prostředí a rovněž program kodifikace. Ve stejné době bude proveden
přezkum realizace akčního plánu na snížení administrativní zátěže a bude zhodnocen pokrok
v plnění cíle dosáhnout 25% snížení do roku 2012. Na těchto základech a při vycházení
z intenzivní interní práce a vstupů od Skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké
úrovni pro oblast administrativní zátěže předloží Komise další návrhy ke splnění tohoto cíle.
Na počátku funkčního období Komise v roce 2004 byly prověřeny doposud neschválené
návrhy z hlediska jejich relevance pro politické cíle a z hlediska jejich souladu s normami
zlepšování právní úpravy. Následně Komise schválila stažení rozsáhlého seznamu návrhů.
Komise zamýšlí navrhnout, aby i následující Komise postupovala obdobným způsobem.
Legislativní a pracovní program Komise obsahuje další doposud neschválené návrhy, které
Komise plánuje stáhnout.
Práce na zdokonalení uplatňování právních předpisů Společenství budou pokračovat. Bude
vyhodnocen pilotní projekt týkající se poskytování informací, řešení problémů a nápravě
protiprávních jednání mezi Komisí a členskými státy, který byl spuštěn v dubnu 2008.
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4.

ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O EVROPĚ

Ekonomické zpomalení a skutečnost, že ratifikace Lisabonské smlouvy není stále dokončena,
posilují potřebu zaměřit komunikaci na hmatatelné výsledky, jež přináší Evropská unie, jakož
i na problematiku, která se zvláště dotýká každodenního života občanů.
Rok 2009 bude prvním rokem, ve kterém interinstitucionální priority budou přijaty Radou,
Evropským parlamentem a Komisí v rámci společného prohlášení o Partnerství pro
komunikaci o Evropě. Při mobilizaci 375 milionů voličů budou volby do Evropského
parlamentu hlavní interinstitucionální prioritou dohodnutou těmito třemi orgány. Aktivity
v oblasti komunikace se budou zejména zaměřovat na publikum, které se méně angažuje
v otázkách EU, jako je mládež, ženy a nezaměstnaní.
Koordinace s Evropským parlamentem a s členskými státy bude rovněž klíčová pro sdělování
pokroku týkajícího se balíčku energeticko-klimatických změn, a to s ohledem na konferenci
v Kodani v prosinci 2009 a na 20. výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě.
Pod tímto obecným názvem se Komise zaměří na oslavu 20. výročí pádu Berlínské zdi /
železné opony, jakož i na 5. výročí rozšíření v roce 2004, aby vyzdvihla společného hodnoty a
vazby mezi Evropany, jako jsou demokracie, svoboda a solidarita.
Konečně, jelikož EU řeší finanční krizi a její následky v širší ekonomice, komunikace o
partnerském přístupu pro udržení růstu, zaměstnanosti a solidarity bude důležitou prioritou
pro všechny tři orgány.
Další komunikační priority Komise se zaměří na vysvětlení přidané hodnoty EU v oblastech,
o které občané prokazují zvýšený zájem: bezpečnost obecně a potřeba silnější Evropy ve
světě.
Priority v oblasti interinstitucionální komunikace, s nimiž se počítá v roce 2009
• Volby do Evropského parlamentu 2009
• Energetika a změna klimatu
• 20. výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě
• Udržení růstu, zaměstnanosti a solidarity
Další komunikační priority, s nimiž se počítá v roce 2009
• Budoucnost Evropy pro občany
• Evropa ve světě
Jelikož je rok 2009 evropským rokem tvořivosti a inovace, bude tomuto tématu věnována
zvláštní pozornost v souvislosti s komunikační prioritou – Udržení růstu, zaměstnanosti a
solidarity.
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

V Bruselu dne 5.11.2008
KOM(2008) 712 v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
Legislativní a pracovní program Komise na rok 2009
Jednejme nyní za lepší Evropu
DÍL 2: PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA 1 – Seznam strategických a prioritních iniciativ
STRATEGICKÉ INICIATIVY
Název

Typ návrhu nebo
aktu

Popis oblasti působnosti a cílů

Lisabonská strategie pro růst a Nelegislativní
Sdělení bude obsahovat informace o fázi provádění reforem v členských státech a v celém
zaměstnanost
opatření / sdělení EU a budou v něm předloženy návrhy na budoucí podobu strategie po roce 2010.
Komise
Evropský
rámec
hospodářské oživení

pro Legislativní
nelegislativní
opatření
/
upřesněno

a Komise bude provádět opatření stanovená v balíčku k lisabonské strategii z listopadu 2008
s ohledem na závěry jarního zasedání Evropské rady. Zaměří se hlavně na opatření určená
bude na řešení dopadu krize na hospodářství.

Balíček Finanční trhy pro Legislativní opatření Tento balíček finančních opatření bude vypracován na základě již probíhajícího rozsáhlého
přezkumu přiměřenosti regulace, kontroly a transparentnosti všech aktérů finančního
budoucnost
/ bude upřesněno
sektoru a všech významných investorů na kapitálových trzích, včetně zajišťovacích fondů
a soukromého kapitálu, a je zaměřen na nápravu veškerých zjištěných nedostatků. Bude se
týkat rovněž odměňování vedoucích pracovníků a trhů s deriváty. Rovněž řádně přihlédne
k usnesením Evropského parlamentu v této oblasti.
Dohled nad finančními trhy v Legislativní opatření Komise bude reagovat na doporučení skupiny Larosière vyjádřená ohledně dohledu nad
EU
/ bude upřesněno
finančními trhy v EU.
Balíček předpisů týkajících se
zlepšování právní úpravy:
a)
sdělení
o
měření
administrativní
zátěže
a
stanovení cílů pro snížení této
zátěže
v jednotlivých

CS

Třetí strategický přezkum zlepšování právní úpravy bude zaměřen na tři hlavní složky
a)
Nelegislativní agendy zlepšování právní úpravy – hodnocení dopadů, zjednodušování právních předpisů a
opatření / sdělení snižování administrativní zátěže. Jeho cílem bude posílit systém hodnocení dopadů.
Přezkum a aktualizace se budou týkat nejen strategie na zjednodušení právního prostředí,
Komise
ale i programu kodifikace. Současně bude posouzeno provádění akčního programu pro
snižování administrativní zátěže a budou vyhodnoceny pokroky při plnění cíle snížení
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odvětvích

b)
Nelegislativní zátěže o 25 % do roku 2012. Komise předloží další návrhy na snížení administrativní
opatření
/ pracovní zátěže.
b) třetí zpráva o strategii pro
zjednodušování právní úpravy dokument Komise
Sdělení o postoji EU při Nelegislativní
Toto sdělení vyjasní postup k dosažení cíle EU snížit průměrný nárůst teploty na celém
přípravě na konferenci OSN o opatření / sdělení světě na 2°C nad úrovně před industrializací a představí názory Komise na různé
změně klimatu COP-15 v Komise
alternativy zapojení všech zemí do dalších opatření proti změně klimatu, včetně možností
Kodani
investic/financování. Sdělení zformuje celkový postoj EU před konferencí OSN o změně
klimatu, která se bude konat v Kodani v listopadu 2009.
Strategie EU
Baltského moře

pro

oblast Nelegislativní
Na výzvu Evropské rady předloží Komise ucelenou strategii pro oblast Baltského moře.
opatření / sdělení
Komise

Sdělení o Stockholmském Nelegislativní
Tato iniciativa představí společné priority a cíle dalšího rozvoje EU jakožto prostoru
programu v oblasti svobody, opatření / sdělení svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, aby bylo možné rozhodnout o způsobech, jimiž lze
bezpečnosti a spravedlnosti
Komise
těchto cílů co nejlépe dosáhnout, a přijmout příslušná opatření. Sdělení bude vycházet
z klíčových strategických dokumentů, mezi něž patří například Evropský pakt o
přistěhovalectví a azylu, sdělení ze 17. června 2008 o přistěhovalectví a azylu, sdělení o espravedlnosti a akční plán o drogách.
Strategie a výzvy rozšíření

Balíček evropské
sousedství

Přezkum rozpočtu

CS

Nelegislativní
V roce 2009 Komise přijme opatření k provádění obnoveného konsensu o rozšíření, mezi
opatření / sdělení něž zahrne i opatření vyplývající z požadavku Rady urychlit proces stabilizace a přidružení
Komise
států západního Balkánu.

politiky Nelegislativní
Tento balíček se bude skládat ze souhrnného sdělení a 12 akčních plánů.
opatření / sdělení
Komise
Nelegislativní
Cílem je zjistit, jaké reformy jsou, v souladu se zásadou přidané hodnoty při dosahování
opatření / sdělení společných cílů a zásadou účelnosti výdajů, potřebné k optimalizaci příspěvku Evropy k
řešení klíčových výzev příštího desetiletí a jakým způsobem by měl být tento příspěvek
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Komise

financován. Tato analýza bude sloužit jako důležitý podklad pro návrhy, které bude příští
Komise předkládat v souvislosti s novým víceletým finančním rámcem.

(12 iniciativ)
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PRIORITNÍ INICIATIVY
Název

Typ návrhu nebo
aktu

Popis oblasti působnosti a cílů

Snížení účetní zátěže malých Legislativní opatření/ Cílem tohoto návrhu je snížit administrativní zátěž, kterou pro malé podniky představuje
podniků
směrnice
účetnictví, včetně výjimky pro nejmenší podniky.
Právní
základ:
Smlouva o ES, článek
95
Doporučení o partnerství při Nelegislativní
uskutečňování jednotného trhu opatření / doporučení

Tato iniciativa je jedním z opatření, o nichž pojednávalo sdělení o přezkumu jednotného
trhu zveřejněné v listopadu 2007. Jejím hlavním cílem je vymezit „osvědčené postupy“ a
doporučit, jaká opatření by členské státy a Komise měly provést s ohledem na různé
úkoly, za něž odpovídají členské státy v oblastech převádění, provádění a vynucování
pravidel jednotného trhu. Příprava doporučených opatření a „osvědčených postupů“
probíhá ve směru zdola nahoru v úzké spolupráci s členskými státy.

Sdělení o posílení uplatňování Nelegislativní
Z informací, které má Komise k dispozici, vyplývá, že uplatňování právních předpisů
acquis v oblasti ochrany opatření / sdělení v oblasti ochrany spotřebitelů není zdaleka jednotné. Sdělení naváže na spolupráci, která s
spotřebitelů
Komise
členskými státy probíhá na základě nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů, a
bude se zabývat způsoby, jimiž lze posílit vynucování příslušných právních předpisů, a
tak zlepšit situaci spotřebitelů, zejména v případě přeshraničních transakcí.
Sdělení
o
sledování Nelegislativní
V tomto sdělení budou zveřejněny výsledky sledování trhu, které bylo pro oblast
maloobchodního odvětví
opatření / sdělení maloobchodu oznámeno ve sdělení o přezkumu jednotného trhu. Sledování by mělo
Komise
odhalit případné nedostatky ve fungování maloobchodního odvětví, a to jak z hlediska
spotřebitelů, tak dodavatelů. Znamená to, že bude provedena analýza maloobchodních
služeb jakožto klíčových zprostředkovatelských služeb moderního hospodářství, které
propojují tisíce dodavatelů a konečných spotřebitelů. Sdělení se bude týkat
maloobchodního odvětví i souvisejících trhů.
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Přezkum směrnice 2000/35 EP
a Rady o postupu proti
opožděným
platbám
v obchodních transakcích

Legislativní návrh / Stávající legislativa by měla být přepracována, aby poskytla další impuls pro rozvoj
směrnice
podnikatelského prostředí motivujícího k včasnému splácení obchodních dluhů, a tak
Právní
základ: podpořila konkurenceschopnost zejména malých a středních podniků. Zvláštní pozornost
Smlouva o ES, článek by měla být věnována přeshraničním obchodním transakcím.
95

Iniciativa navazující na bílou Bude upřesněno
knihu o žalobách o náhradu
škody způsobené porušením
antimonopolních pravidel ES

Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel
byla přijata s cílem zintenzivnit a lépe zaměřit diskuse o tomto typu žalob zveřejněním
konkrétních doporučení týkajících se účinného nápravného systému, který by v Evropě
mohly využívat osoby poškozené porušením antimonopolních pravidel. Smlouva o ES jim
zaručuje právo na náhradu škod. Zejména občané a malé a střední podniky se však
setkávají s tím, že jim utrpěná škoda není nahrazena. Komise se domnívá, že je vhodné
navrhnout další opatření.

Sdělení o politice kvality Nelegislativní
V tomto sdělení budou představeny různé možnosti rozvoje nástrojů politiky kvality
zemědělských produktů
opatření / sdělení zemědělských produktů vypracované na základě odpovědí na zelenou knihu o politice
Komise
kvality zemědělských produktů. Sdělení bude základem pro další konkrétní návrhy, které
budou moci být předloženy v roce 2010 v následujících oblastech: požadavky a normy,
které zemědělci plní a které překračují požadavky na hygienu a bezpečnost, normy EU pro
uvádění na trh, systémy kvality v EU (zejména systémy, které se vztahují k označením
původu a zaručeným tradičním specialitám) a systémy certifikace kvality potravin.
Zelená kniha o reformě Nelegislativní
Společná rybářská politika musí být přezkoumána nejpozději v roce 2012. Proto bude
společné rybářské politiky
opatření / zelená v roce 2009 zahájena veřejná diskuse, na jejímž základě bude na konci roku 2010
kniha
předložen návrh reformy této politiky.
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Sdělení o dialogu
univerzitami a podniky

mezi Nelegislativní
Univerzity jsou středem trojúhelníku: vzdělávání, výzkum a inovace. Hrají prvořadou roli
opatření / sdělení při vytváření Evropy znalostí a musí se více otevřít potřebám společnosti. Sdělení bude
Komise
vycházet z osvědčených postupů a navrhne směry a struktury, které by měly vést k lepší a
užší spolupráci mezi univerzitami a podnikatelským sektorem, měly by snížit bariéry mezi
univerzitami a podniky, zlepšit řízení, zvýšit relevantnost osnov, povzbudit univerzity a
studenty k větší podnikavosti, zvýšit mobilitu a rozvíjet a posilovat úlohu univerzit
v celoživotním vzdělávání.

Zelená kniha o podpoře Nelegislativní
Tato zelená kniha bude představovat výchozí bod iniciativy na rozvoj mobility mimo
přeshraniční mobility mladých opatření / zelená program Erasmus. Vyzve zúčastněné subjekty, aby se zapojily do diskuse o tom, jaké
lidí
kniha
nové metody by bylo možné využít ke zvýšení přeshraniční mobility mladých lidí.
Iniciativa zahrnuje vysoké školy, ale týká se mladých lidí obecně, například učňů,
vzdělávání dospělých, dobrovolníků, mladých podnikatelů a odvětví kultury.
Sdělení o výzkumu, vývoji a Nelegislativní
Cílem Komise je navrhnout takovou výzkumnou a inovační strategii pro informační a
inovaci v oblasti informačních opatření / sdělení komunikační technologie, která by vedla k rozvoji IKT, růstu nových podniků a lepšímu
a komunikačních technologií
Komise
využívání inovací v oblasti IKT pro účely řešení hlavních socio-ekonomických výzev.

Druhé sdělení o využití Nelegislativní
Toto sdělení navazuje na první sdělení KOM(2008) 241 ze 13. května a pomůže vyčíslit
informačních a komunikačních opatření / sdělení potenciální příspěvek IKT ke zlepšení energetické účinnosti v hospodářství a vymezit
technologií
ke
zvýšení Komise
opatření, která by zajistila využití tohoto potenciálu.
energetické účinnosti
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Sdělení
o
financování Nelegislativní
Toto sdělení se bude zabývat finančními potřebami a zdroji a prozkoumá všechny
nízkouhlíkových technologií
opatření / sdělení potenciální cesty k zapojení soukromých investic, včetně soukromého kmenového a
Komise
rizikového kapitálu, k intenzivnější koordinaci mezi zdroji financování a k získání
dodatečných finančních prostředků. Zaměří se zejména na možné vytvoření nového
mechanismu pro demonstrace nízkouhlíkových technologií v průmyslovém měřítku a
jejich tržní replikaci a zváží náklady a přínosy daňových pobídek k inovacím.
Sdělení o budoucnosti dopravy

Nelegislativní
Tato iniciativa souvisí s bílou knihou o dopravě z roku 2001 a jejím střednědobým
opatření / sdělení přezkumem z roku 2006. Jejím cílem je zahájit komplexní diskusi o vývoji dopravy v
Komise
horizontu dvaceti až čtyřiceti let a zajistit nástroje i technickou podporu pro celkový
přístup k udržitelné dopravě, díky němuž by mělo být možné vymezit technické problémy
a výzvy, které bude nutno řešit do roku 2050.

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
mění nařízení (ES) č. 44/2001
o příslušnosti a uznávání a
výkonu soudních rozhodnutí
v občanských a obchodních
věcech

Legislativní návrh / Cíle této iniciativy jsou tyto:
nařízení
• zajistit volný pohyb všech rozhodnutí v občanských a obchodních věcech postupným
Právní
základ:
odstraňováním doložky vykonatelnosti v občanských a obchodních věcech;
Smlouva o ES, článek • přizpůsobit ustanovení uvedeného nařízení novým mezinárodním nástrojům
65
v příslušných oblastech, například Haagské úmluvě o dohodách o výlučné soudní
příslušnosti;
• zlepšit ustanovení nařízení, při jejichž provádění byly zjištěny problémy;
• posílit účinnou spolupráci soudů a
• vytvořit kompletní a harmonizovaný systém rozhodování o příslušnosti soudů a
usnadnit uznávání a výkon rozhodnutí v občanských a soudních věcech.

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o zřízení
Evropského podpůrného úřadu
pro otázky azylu

Legislativní návrh / Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu bude mimo jiné poskytovat praktickou pomoc
nařízení
členským státům při rozhodování o žádostech o azyl, zejména tím, že bude pracovat na
Právní
základ: vytvoření společného postoje k informacím o zemi původu a na sestavení evropských
Smlouva o ES, článek osnov pro vzdělávání pracovníků v oblasti azylu.
66 a/nebo 308
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Balíček
související
s
organizovaným
zločinem:
pomoc obětem
a) návrh rámcového rozhodnutí
Rady o boji proti sexuálnímu
vykořisťování dětí a dětské
pornografii
b) návrh rámcového
rozhodnutí Rady o prevenci a
potírání obchodu s lidmi a o
ochraně obětí
c) rámcové rozhodnutí o
poskytování pomoci obětem
zločinu v EU
d)
změna
směrnice
odškodnění obětí zločinu

Tento balíček zlepší stíhání pachatelů trestných činů a ochranu obětí, zejména těch nejvíce
zranitelných, zvláště dětí.
a) Legislativní návrh
/ rámcové rozhodnutí
(SVV). Právní
základ: Smlouva o
EU, články 29, 31, 34
b) Legislativní návrh
/ rámcové rozhodnutí
(SVV). Právní
základ: Smlouva o
EU, článek 29, čl. 31
písm. e) a čl. 34 odst.
2 písm. b)

c) Legislativní návrh
/ rámcové rozhodnutí
(SVV). Právní
o základ: Smlouva o
EU, článek 31

d) Legislativní návrh
e)
opatření
na
boj / směrnice. Právní
základ: Smlouva o
s počítačovou kriminalitou
ES, článek 65
e) Legislativní návrh
/ rámcové rozhodnutí
(SVV). Právní
základ: Smlouva o
EU, články 29, 30, 31
a 34

CS

a) V souladu s celkovou politikou ochrany dětí by měl návrh zvýšit úroveň ochrany,
kterou dětem v současné době poskytuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV v případech
pohlavního zneužívání, zejména sexuálního zneužívání a dětské pornografie. Je třeba
přihlédnout k novým jevům v oblasti zločinnosti a zahrnout nová ustanovení, aby
legislativa EU odpovídala nejpřísnějším mezinárodním normám.
b) Návrhy by měly zpřísnit stíhání, zlepšit mechanismus podpory obětí a rozšířit práva
obětí v trestním řízení, jakožto zvláště zranitelných obětí, se zvláštním důrazem na děti a s
ohledem na genderové hledisko.

c) Rámcové rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení z roku 2001 je neuspokojivé a
nebylo řádně prováděno. Návrh nového rámcového rozhodnutí se podává s cílem zaručit
obětem zločinu ve všech členských státech EU lepší nezbytnou pomoc.
d) Hlavním cílem této politiky je nabídnout řešení, které zvýší právní jistotu a flexibilitu a
naplní oprávněná očekávání občanů.
e) S ohledem na nedávné útoky na kritickou informační infrastrukturu v některých
členských státech je nutné zavést společná trestněprávní kritéria, která by posílila
mezinárodní spolupráci v oblasti prevence a potírání počítačových útoků. Jedná se
zejména o tzv. „botnets“ a další nástroje využívané k rozsáhlým kriminálním útokům.
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Balíček
terorismu:

opatření

proti Nelegislativní
V tomto balíčku bude uvedeno, jaké politiky je třeba zavést za účelem řešení chemických,
opatření / sdělení biologických a jaderných hrozeb na úrovni EU, včetně technických/vědeckých prostředků,
které by teroristé mohli použít ke spáchání útoků.
chemickém, Komise

a) Sdělení o
biologickém,
jaderném
radiologickém ohrožení

a

b) Sdělení o připravenosti na
biologické ohrožení

Cílem je zajistit, že se na úrovni EU učinilo vše proto, aby se teroristům nebo
potenciálním teroristům zamezilo v přístupu k radiologickým, biologickým nebo
chemickým látkám nebo zbraním.

c) Akční plán na snížení
radiologického/jaderného
ohrožení v Evropské unii
d) Osvědčené postupy pro
předcházení,
zjišťování
a
řešení případů chemického,
biologického, jaderného a
radiologického ohrožení
Sdělení o vzájemném uznávání Nelegislativní
Tato iniciativa by navazovala na studii o vzájemném uznávání, obsahovala by návrhy
v trestněprávních
a opatření / sdělení dalšího možného postupu, včetně legislativních a doprovodných opatření (akční plán).
občanskoprávních věcech
Komise
Hlavním cílem této iniciativy je vyřešit horizontální problémy, na které se naráží při
uplatňování zásady vzájemného uznávání, a zaplnit mezery v současném systému
spolupráce v trestních záležitostech.
Legislativní návrh /
rámcové rozhodnutí
Právní nástroj pro procesní
(SVV)
práva v trestním řízení
Právní
základ:
Smlouva o EU, čl. 31
odst. 1 písm. c)

CS

Cílem této iniciativy je stanovit společné minimální normy zajišťující spravedlivé soudní
řízení v celé EU, aby se zvýšila vzájemná důvěra a usnadnilo vzájemné uznávání. Potřeba
společných minimálních norem v oblasti práva obhajoby vyplývá z toho, že vzájemné
uznávání nemůže fungovat účinně, jestliže členské státy nedůvěřují justičním systémům
ostatních členských států.
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Sdělení
o
odvětvovém Nelegislativní
sociálním dialogu
opatření / sdělení
Komise

Cílem sdělení je analyzovat a vyhodnotit vývoj odvětvového sociálního dialogu od roku
1998 a navrhnout případné změny.

Solidarita v oblasti zdraví: Nelegislativní
V současné době přijalo jasná opatření na snížení nerovností v oblasti zdraví pouze
snížení nerovností v oblasti opatření / sdělení několik států. Cílem sdělení je zvýšit povědomí o této problematice a učinit z nerovností
zdraví v EU
Komise
v oblasti zdraví politickou prioritu ve všech státech EU. Sdělení podpoří členské státy
v jejich úsilí o řešení tohoto problému, zejména prostřednictvím strukturálních fondů a
výměny osvědčených postupů, a pomůže zlepšit mechanismy, které se v současné době
využívají ke sledování nerovností v oblasti zdraví v EU, a začlenit cíl snížení těchto
nerovností do politik EU.
Vytvoření evropské platformy, která by propojovala subjekty na všech úrovních Akce
Akce proti rakovině: evropská Nelegislativní
platforma
opatření / sdělení proti rakovině (na úrovni EU, státu, regionů i obcí) a stala by se vzorem pro platformy
zaměřené na další nenakažlivé nemoci. Zabývala by se například:
Komise
• shromažďováním srovnatelných údajů a důkazů, které by přispívaly k získávání a sdílení
poznatků;
• prioritami v oblasti výzkumu rakoviny;
• prevencí (např. bojem proti kouření a propagací vyšetření na odhalení rakoviny);
• vyhledáváním a propagací osvědčených postupů, které se v Evropě používají ve
zdravotní péči související s rakovinou;
• aktualizací „Evropského kodexu proti rakovině“, který občanům poskytuje konkrétní
vědecky podložená doporučení na snížení rizika onemocnění rakovinou.
Návrh iniciativy Komise pro Nelegislativní
V tomto sdělení by měly být v návaznosti na pokrok učiněný během slovinského a
Alzheimerovu chorobu
opatření / sdělení francouzského předsednictví předloženy návrhy na zaměření evropských opatření
Komise
souvisejících s Alzheimerovou chorobou. Mělo by se jednat o opatření na úrovni EU,
členských států i dalších subjektů.
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Doporučení Rady, které se Legislativní návrh /
týká přeshraničních aspektů doporučení Rady
očkování dětí
Právní
základ:
Smlouva o ES, čl.
152 odst. 4 písm. c)

Doporučení se týká postupů při očkování dětí, jejichž rodiny se přestěhují do jiného
členského státu, a zabývá se rovněž nedostatečným očkováním proti některým chorobám.
V důsledku volného pohybu osob v EU se čím dál tím více občanů EU dostává do styku
se systémy zdravotní péče, které jsou uspořádány jinak než v jejich zemi původu.
Rozdílné doby očkování mohou těmto rodinám působit problémy a mohou ohrozit zdraví
dítěte.

Sdělení o boji s HIV/AIDS Nelegislativní
V mnoha členských státech EU a v sousedních státech představuje HIV/AIDS velkou
v EU a sousedních zemích – opatření / sdělení výzvu. Přestože se zlepšila diagnóza, léčba i péče, počet nově nakažených osob v EU stále
strategie a druhý akční plán Komise
roste. V závislosti na situaci patří mezi hlavní problémy např. nákazy mladých lidí,
(2010 až 2014)
omezený přístup k léčbě a lékům nebo stigmatizace nemoci a diskriminace lidí
nakažených HIV/AIDS.
Nová strategie se zaměří na priority a opatření, která v celé Evropě zlepší přístup k léčbě,
péči a podpoře, a na opatření proti stigmatizaci a diskriminaci. Bude propojena s
obecnějšími zdravotními tématy, jakými jsou například úrazovost, drogová závislost nebo
sexuální zdraví.
Zpráva o financování rozvoje Nelegislativní
Povinná zpráva o financování rozvoje a účinnosti pomoci má v roce 2009 mimořádný
z prostředků EU a o účinnosti opatření / sdělení význam kvůli specifickému mezinárodnímu kontextu: je předložena po zasedání v Akkře
pomoci
–
dosahování Komise
(Třetí fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, září 2008), po zasedání v New Yorku
rozvojových cílů tisíciletí
(Setkání OSN na vysoké úrovni o rozvojových potřebách Afriky a o rozvojových cílech
tisíciletí, 22. a 25. září 2008) a po konferenci v Doha (Následná mezinárodní konference
o financování rozvoje a přezkumu provádění dohody z Monterrey, listopad až prosinec
2008). Je naprosto nutné využít energii vzniklou po těchto mezinárodních jednáních
k prosazení evropské agendy a k opětovnému potvrzení závazku zrychlit tempo při
dosahování rozvojových cílů tisíciletí.
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Rozvojové země by měly být schopny poskytovat svým obyvatelům spravedlivý přístup
Sdělení o zdravotní sociální Nelegislativní
ochraně a reformě financování opatření / sdělení ke kvalitním zdravotnickým službám, a tak přispět k posílení národní soudržnosti a
dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Bez jasných, úplných a předvídatelných státních plánů
zdravotních
systémů Komise
financování
zdravotních systémů, které by byly připraveny za účasti všech zapojených
v rozvojových zemích
státních a mezinárodních partnerů, není možné dosáhnout udržitelného rozvoje. V tomto
sdělení bude navrženo evropské řešení a příslušná opatření, do nichž budou zapojeni
dárci, zúčastněné státy a další potenciální aktéři (občané daného státu žijící v zahraničí,
nadace atd.).
Legislativní orgán vložil do každého ze sedmi finančních nástrojů RELEX na období
Sdělení
o
střednědobém Nelegislativní
2007–2013
doložku o přezkumu. Podle této doložky musí být legislativnímu orgánu
přezkumu finančních nástrojů opatření / sdělení
předložena zpráva, která vyhodnotí provádění příslušných nařízení a v případě potřeby
RELEX
Komise
bude obsahovat legislativní návrhy nezbytných změn.
Sdělení o pěti
rozšíření EU

letech

od Nelegislativní
V roce 2009 uplyne 5 let od rozšíření o deset nových členských států. Zdá se, že ani ve
opatření / sdělení starých ani v nových členských státech nebyly správně pochopeny důsledky rozšíření. Je
Komise
důležité vyhodnotit ekonomické dopady rozšíření pro staré i nové členské státy, aby se
zjistilo, kde se nacházejí silné a slabé stránky a jaké z toho plynou důsledky pro jednotlivé
politiky.

(37 iniciativ)
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PŘÍLOHA 2 – Seznam iniciativ na zjednodušení předpisů
Název

Typ
zjednodušujícího
opatření

Oblast působnosti a cíle

Nařízení Komise o fyzických Přezkum
kontrolách
vyvážených
zemědělských produktů, na
které se vztahují náhrady

S ohledem na zavedení jednotné společné organizace trhu dne 1. ledna 2009 bude toto
nařízení sloučeno s nařízeními Komise č. 2090/2002 a 3122/94 do jednoho nařízení, které
vstoupí v platnost k témuž datu.

Sdělení Komise, kterým se
stanoví formální uznání, že
určitý počet aktů práva
Společenství v oblasti
zemědělství se stal
bezúčinným

Cílem tohoto návrhu je vyhlásit neúčinnost právních aktů Komise, které již ztratily
praktický nebo obecný význam, a tak přispět k aktualizaci a zjednodušení acquis
communautaire. Zrušení těchto aktů vyjasní „zásadní“ acquis aktů, které se aktivně
používají a jsou obecně platné.

Zrušení

Nařízení
Komise
o Přezkum
intervenčních opatřeních na
trhu se sušeným odstředěným
mlékem

Cílem této iniciativy je změnit prováděcí pravidla v souvislosti se zrušením podpory pro
soukromé skladování sušeného odstředěného mléka a začlenit nově zavedená pravidla o
standardizaci obsahu bílkovin v sušeném odstředěném mléku. Provádí se vyjasnění a
zjednodušení technické stránky (např. bezpečnostních ustanovení).

Přezkum nařízení Komise
Přepracování
1973/2004, kterým se zohlední
výsledky kontroly stavu
reformy SZP, pokud jde o
režimy podpor stanovené
v hlavách IV („další režimy
podpor“) a IVa uvedeného
nařízení

Nařízení Rady 1782/2003 by mělo být v roce 2008 nahrazeno novým nařízením o přímých
platbách. Cílem přepracování je odstranit zastaralá ustanovení související s režimy podpor,
které budou zrušeny nebo budou odděleny od produkce na základě kontroly stavu reformy.
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Přezkum
nařízení
Komise Přepracování
796/2004, kterým se zohlední
výsledky kontroly stavu reformy
SZP, pokud jde o podmíněnost,
odlišení
a
integrovaný
administrativní
a
kontrolní
systém (IACS)

Nařízení Rady 1782/2003 by mělo být v roce 2008 nahrazeno novým nařízením o přímých
platbách. Cílem přepracování je stanovit společná pravidla pro režimy přímých podpor v
rámci společné zemědělské politiky a pro některé režimy podpor pro zemědělce.

Přezkum nařízení Komise Přepracování
795/2004, kterým se zohlední
výsledky
kontroly
stavu
reformy SZP, pokud jde o
systém jednotné platby

Nařízení Rady 1782/2003 by mělo být v roce 2008 nahrazeno novým nařízením o přímých
platbách. Cílem přepracování nařízení 795/2004 je odstranit zastaralá ustanovení, která
souvisela se zavedením režimu jednotné platby po reformě společné zemědělské politiky z
roku 2003, nebo dočasných pravidel, která souvisela s postupným začleňováním
jednotlivých odvětví do režimu jednotné platby.

Nařízení Komise o stanovení Přepracování
společných pravidel pro nákup revize
v rámci veřejné intervence

nebo Tato iniciativa je důsledkem návrhů v rámci kontroly stavu reformy SZP. Návrh se týká
zjednodušení a harmonizace podrobných pravidel pro intervenční opatření v oblasti
obilovin, mléčných výrobků a masa formou horizontálního právního aktu.

Nařízení Rady, kterým se Zrušení
zrušují některé bezúčinné
právní akty v oblasti

Cílem tohoto nařízení je zrušit právní akty Rady, které jsou zastaralé a již nemají praktický
nebo obecný význam, a tak přispět k aktualizaci a zjednodušení acquis communautaire.
Zrušení těchto aktů vyjasní „zásadní“ acquis aktů, které se aktivně používají a jsou obecně
platné.

Oznámení o vynucování práva Přezkum
státních podpor vnitrostátními
soudy

Přezkum oznámení o spolupráci mezi vnitrostátními soudy a Komisí v oblasti státní
podpory z roku 1995. Nové oznámení pomůže vnitrostátním soudům, které řeší případy
nezákonné podpory, tím, že vymezí použitelnou judikaturu Společenství a rozhodovací
postupy. Zároveň aktualizuje a posílí mechanismus podpory určené pro vnitrostátní soudy.
Díky racionalizaci a zlepšení stávajících pokynů toto oznámení usnadní práci
vnitrostátních soudů při vynucování práva státních podpor.
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Kodex osvědčených postupů Přezkum
v oblasti státní podpory

Cílem Kodexu osvědčených postupů v oblasti státní podpory je zavést na straně Komise i
členských států osvědčené postupy, které zvýší efektivitu, transparentnost a
předvídatelnost postupů při udělování státní podpory. Efektivita by měla být zvýšena
například zlepšením kontaktů před oznámením státní podpory, motivováním členských
států k poskytování úplnějších informací, lepší organizací výměny informací s členskými
státy a zjednodušením interních postupů. Předvídatelnost by měla být zlepšena zvýšením
rychlosti rozhodování. Pokud jde o transparentnost, členské státy by měly být lépe
informovány o postupech a předpokládaných lhůtách.

Oznámení o zjednodušeném Přezkum
řízení v oblasti státní podpory

Cílem zjednodušeného řízení v oblasti státní podpory je zajistit rychlé přijímání
rozhodnutí v jasných oznámených případech, které se posuzují podle standardních postupů
stanovených v nástrojích pro horizontální státní podporu, a v případech, které pouze
potvrzují předchozí rozhodnutí. Oznámení by mělo přispět ke zlepšení efektivnosti
postupů státní podpory tím, že zjednoduší postupy pro tyto typy případů.

Iniciativa Společenství týkající Přepracování
se poruch pohybového ústrojí
v důsledku výkonu povolání

Iniciativa navazuje na druhou fázi konzultace sociálních partnerů. Cílem této iniciativy je
integrovat do jediného legislativního nástroje ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti
pracovníků před riziky poruch pohybového ústrojí v důsledku výkonu povolání. Tato
ustanovení se v současné době nacházejí v několika různých směrnicích, zejména ve
směrnici Rady 90/269/EHS a směrnici Rady 90/270/EHS. Jediný legislativní nástroj by
byl ucelenější, jasnější a snadněji použitelný. Bude přínosem jak pro zaměstnavatele ve
smyslu právní jednoznačnosti, tak pro pracovníky vzhledem k tomu, že poskytne lepší
ochranu proti riziku vzniku poruch pohybového ústrojí.

Přezkum směrnice Evropského Přezkum
parlamentu a Rady 2000/35
EP o postupu proti opožděným
platbám
v obchodních
transakcích

Některá klíčová ustanovení současné směrnice nejsou jasná nebo se obtížně provádějí, což
vytváří různé překážky pro podniky, které se domáhají svých práv při zpoždění plateb.
Celkovým cílem je odradit dlužníky od pozdních plateb a zavést opatření, která věřitelům
umožní plně uplatnit všechna práva, která mají v případě opožděné platby. Mezi
zjednodušující opatření by patřilo vyjasnění výpočtu použitelné úrokové sazby, lepší popis
povahy a rozsahu „výhrady vlastnictví“, nová definice druhů obchodních transakcí, na
které se tato směrnice vztahuje, a lepší vymezení „relevantních nákladů na získání
dlužných částek“, které by zahrnovaly interní administrativní náklady související
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s opožděnou platbou.

Nařízení o schvalování typu Přepracování
zemědělských a lesnických
traktorů

Tento návrh zjednoduší právní předpisy ES o zemědělských a lesnických traktorech tím,
že nahradí stávající právní předpisy (včetně stávající rámcové směrnice a jednotlivých
směrnic) jedním hlavním nařízením. Návrh povede ke zrušení 24 směrnic. Zavede rovněž
vyšší požadavky na traktorové brzdy.

Změna přílohy IV nařízení Přezkum
2003/2003 o hnojivech

Cílem změny je zajistit zavedení norem CEN jako oficiálních metod analýz, které se
používají jako reference pro oficiální kontroly. Aktualizované verze norem CEN se již
nebudou začleňovat do právního aktu, ale budou existovat ve formě samostatných norem,
na které bude odkazovat právo Společenství – bude zrušen podrobný popis zkušebních
metod, který je v současné době obsažen v příloze.

Směrnice nebo nařízení o Přepracování
zdravotnických prostředcích

Cílem je zjednodušit a posílit pravidla, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví i
hladké fungování vnitřního trhu.

Nařízení o schvalování typu Přepracování
dvoukolových
nebo
tříkolových
motorových
vozidel

Tento návrh zjednoduší právní předpisy ES o dvoukolových a tříkolových motorových
vozidlech tím, že nahradí stávající právní předpisy (včetně stávající rámcové směrnice a
jednotlivých směrnic) jedním hlavním nařízením. Návrh povede ke zrušení 14 směrnic.
Zavede nejnovější legislativu v oblasti emisí, ABS a automatických systémů nouzového
brzdění pro dvoukolová a tříkolová vozidla.

Návrh právního nástroje, který Přezkum
by podpořil rozvoj systému
sdílení informací o životním
prostředí

Mezi cíle zjednodušení patří:
– modernizace a racionalizace podávání zpráv o životním prostředí, aby se zlepšila
dostupnost údajů v souladu se zásadou, že by se informace měla zpracovávat co nejblíže u
zdroje, poté by se měla jednou odeslat a sdílet s co nejširším okruhem subjektů;
– včasná dostupnost informací/údajů, zejména zjednodušením současného přístupu
k lhůtám pro vykazování;
– vyhodnocení právních předpisů a následné zrušení/racionalizace zastaralých nebo
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překrývajících se požadavků na podávání zpráv.

Nařízení Rady 1172/98 o Přezkum
statistickém
vykazování
silniční přepravy zboží

Cílem je vytvořit v Evropském statistickém systému nástroj, který umožní provádět
statistická šetření o nákladní silniční dopravě zavedením požadavků týkajících se
informací (limity počtu vozidel na jednotlivé státy), rozsahu šetření (typy zahrnutých
vozidel) a míry přesnosti (kterou je již ve výborech možné měnit). Po dohodě
s Evropským statistickým systémem (Výborem pro statistické programy) lze omezit
sledovanou skupinu (zaměření na mezinárodní provoz a těžká nákladní vozidla) a vzorek
(přesnost lze přizpůsobit požadovaným výsledným údajům) nákladních vozidel, na které
se vztahuje informační povinnost.

Změna nařízení
příslušnosti a
výkonu soudních
občanských a
věcech

44/2001 o Přezkum
uznávání a
rozhodnutí v
obchodních

Cílem je zajistit volný pohyb všech soudních rozhodnutí v EU zrušením doložky
vykonatelnosti a přizpůsobit nařízení novým mezinárodním nástrojům v příslušné oblasti.
Budou rovněž zrušeny určité kroky, které musejí občané učinit, aby dosáhli uznání a
výkonu soudního rozhodnutí v zahraničí.

Nařízení Rady o reformě Přezkum
společné
organizace
trhů
s produkty
rybolovu
a
akvakultury

Společná organizace trhu (SOT) byla vytvořena za účelem dosažení cílů stanovených v
článku 33 Smlouvy v odvětví rybolovu, především zajištění stability trhu a přiměřeného
příjmu producentů. Mezi novější cíle patří udržitelný rybolov a uvádění na trh. SOT prošla
od roku 1971 řadou změn a od 1. ledna 2001 funguje v nové podobě. Její účinnost a
účelnost se v současné době hodnotí. Cílem návrhu je zohlednit vývoj na trhu, změny
v rybolovu a nedostatky, které byly zjištěny při provádění stávajících ustanovení.

Prováděcí pravidla Komise k Přezkum
modernizovanému
rámci
kontroly
a
dodržování
předpisů

Nová pravidla zmodernizují a zjednoduší postupy, které používají státní správy i
zúčastněné subjekty, a usnadní vynucování právních předpisů. Díky rozsáhlejšímu
využívání nástrojů IT se sníží administrativní zátěž odvětví i státní správy související
s vykazováním. Budou zjednodušeny všechny aspekty související s kontrolou a
sledováním rybolovných činností (prohlášení o úlovku, přípustné odchylky, prohlášení o
vykládce, doprava, hlášení o poloze plavidel atd.). Budou rovněž doplněny nové prvky pro
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potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Sdělení Komise o formálním Zrušení
uznání bezúčinnosti některých
právních aktů a čtyři návrhy
na
zrušení
bezúčinných
právních nástrojů v oblasti
společné rybářské politiky

Z posouzení právních předpisů Společenství v oblasti společné rybářské politiky, které
proběhlo v rámci „Akčního plánu na zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky
2006–2008“, vyplynulo, že řada právních aktů Společenství již nemá právní účinek,
přestože nebyly formálně zrušeny nebo v nich není stanovena lhůta pro ukončení jejich
platnosti. Akty, které formálně stále platí, by měly být zrušeny aktem, který má stejnou
úroveň jako právní základ původního aktu. V případech, kdy právní základ aktu již
neexistuje, Komise zveřejní prostřednictvím sdělení formální uznání bezúčinnosti.

Přepracování rozhodnutí, která Přepracování
se týkají kontroly pojištění
občanskoprávní odpovědnosti
z provozu motorových vozidel

Během několika posledních let Komise přijala řadu rozhodnutí (2003/542/ES,
2004/332/ES, 2005/849/ES a 2007/482/ES) o zrušení kontrol pojištění v případě zemí
přistupujících k EU. Cílem přepracování je zjednodušit a vyjasnit systémy zavedené
těmito rozhodnutími, která byla přijata na základě článku 2 směrnice 72/166/ES o pojištění
motorových vozidel.

Přepracování
prospektu

směrnice

o Přepracování

Budou vymezeny oblasti, ve kterých je třeba provést legislativní změny, které zlepší a
zjednoduší provádění směrnice, aby se snížila administrativní zátěž emitentů, aniž by
došlo ke snížení úrovně ochrany investorů. Budou zrušeny informační požadavky, které
pouze opakují požadavky ze směrnice o transparentnosti (článek 10), bude rozšířen rozsah
výjimek pro systémy zaměstnaneckých akcií (čl. 4 odst. 1 písm. e)) a bude vyjasněna
odpovědnost v případě prodeje cenných papírů přes zprostředkovatele(čl. 3 odst. 2)

Přepracování
směrnice
zneužívání trhu

o Přepracování

V souvislosti se zlepšováním právní úpravy ze strany Komise probíhá přezkum směrnice o
zneužívání trhu v EU. Hlavní pozornost se věnuje oblastem, v nichž by bylo možné
dosáhnout zlepšení, pokud jde o: a) racionalizaci/snížení administrativní zátěže, např.
zveřejňování informací o vedení podniku nebo povinnost sestavit a vést seznam
zasvěcených osob, ii) zjednodušení a posílení dohledu vykonávaného na úrovni členských
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států.
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Zjednodušení účetní směrnice

Přezkum

Cílem je umožnit členským státům zprostit nejmenší subjekty od určitých účetních
povinností a pozměnit účetní směrnice (4. a 7. směrnice o právu společností), aby se
přihlédlo k situaci malých podniků a aby se administrativní zátěž snížila o více než
5 miliard EUR.

Prováděcí opatření pro Systém Přezkum
včasné výměny informací pro
potraviny a krmiva (RASFF)

Cílem prováděcích opatření je zajistit jednotné používání RASFF všemi členy sítě tím, že
se vymezí rozsah systému; zřídí se kontaktní místa; vymezí se úloha Komise; vypracování
a předávání příslušných oznámení; upraví se vyhodnocování a přijímání opatření
navazujících na oznámení; vymezí se pravidla pro výměnu informací z RASFF se třetími
zeměmi; stanoví se požadavky na důvěrnost.

Nařízení o materiálech a Přepracování
předmětech z plastů určených
pro styk s potravinami

Přepracování směrnic o materiálech z plastů určených pro kontakt s potravinami do
jednoho nařízení s cílem urychlit povolování nových přísad a monomerů a zjednodušit,
vyjasnit a aktualizovat pravidla testování migračních limitů; zrušit zastaralá pravidla,
například analytické metody ve směrnicích 80/766/EHS a 81/432/EHS; zrušit některé části
směrnice 82/711/EHS, které neobsahují pravidla testování, ale výklady a vysvětlení; a
zrušit protichůdná pravidla o použitelnosti ve směrnicích 82/711/EHS a 2002/72/ES a
protichůdné definice některých simulantů potravin ve směrnicích 82/711/EHS a
85/572/EHS.

Přepracování směrnice
1999/36/ES o přepravitelném
tlakovém zařízení

Některá ustanovení zastarala a na některé otázky se v současné době vztahují mezinárodní
dohody o přepravě nebezpečného zboží. Je třeba odstranit protiklady plynoucí z těchto
mezinárodních dohod a přihlédnout k přechodným dohodám na úrovni mezivládních
organizací (OSN v případě silniční dopravy, OTIF v případě železniční dopravy). Je třeba
zrušit čtyři směrnice o tlakových nádobách (76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS a
84/527/EHS) a začlenit do přepracované směrnice 1999/36/ES ta ustanovení, která
zůstávají i nadále platná.

Přepracování

Je rovněž nutné zajistit soulad směrnice s pravidly „nového přístupu“ k volnému pohybu
zboží, která jsou v konečné fázi procesu formálního přijímání, s ohledem na nový
legislativní rámec pro uvádění produktů na trh.
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Přepracování
prvního Přepracování
železničního
balíčku:
zjednodušení a modernizace
legislativního
rámce
pro
přístup na trh železniční
dopravy

Pro účely zjednodušení legislativy budou tři směrnice sloučeny a přestrukturovány a
budou z nich odstraněny křížové odkazy. Díky takto zlepšené čitelnosti se zlepší a sladí
provádění v členských státech a pravděpodobně se sníží administrativní zátěž. Kromě toho
budou posílena další právní ustanovení, zejména institucionální ujednání, která se týkají
pravomocí regulačních orgánů a posílené spolupráce správců železniční infrastruktury při
poskytování mezinárodních služeb, aby se podpořil vznik skutečného vnitřního trhu a aby
se odstranily překážky, které v železniční dopravě existují v oblasti mezinárodních služeb.
Komise doufá, že se díky celkovému posílení právního a institucionálního rámce sníží
náklady železničních společností na přístup na trh.

Směrnice o námořním zařízení

Přepracování

Směrnice 96/98/ES byla od svého přijetí třikrát pozměněna po technické stránce a
v současné době se připravují další dvě technické změny (týkají se postupu ve výborech a
technických příloh). Kromě toho bude řada základních prvků (oznámené subjekty, dohled
nad trhem, ochranná doložka) přímo ovlivněna novým legislativním rámcem pro uvádění
produktů na trh. Navíc je třeba zásadním způsobem přepracovat stávající systém
periodického provádění technických aktualizací, aby se zohlednilo tempo legislativní
činnosti Mezinárodní námořní organizace. Proto je nutné stávající směrnici přepracovat
nebo ji zrušit a nahradit novou směrnicí.

Přepracování
regulačního Přepracování
rámce
Společenství
pro
přepravu
radioaktivního
materiálu

Na úrovni Společenství existuje v současné době více než 30 směrnic, nařízení a
doporučení, která upravují přepravu radioaktivního materiálu. V této oblasti existují
rovněž nezávazná mezinárodní pravidla. Kvůli nekonsistentní transpozici těchto pravidel
je současná právní úprava zbytečně komplikovaná a působí v členských státech praktické
problémy, například zvyšuje náklady a lhůty. Zjednodušení pravidel a postupů by podle
prvních odhadů mohlo snížit náklady na pracovní síly o 50 % a náklady provozovatelů o
30 %.

(33 iniciativ)
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PŘÍLOHA 3 – Seznam projednávaných návrhů, které budou staženy
Název

KOM/SEK/interinst
itucionální číslo

Odůvodnění stažení

Návrh Aktu o změně
podmínek přistoupení
sjednocené Kyperské
republiky k Evropské unii

KOM(2004) 189

Návrh souvisel s Annanovým plánem z roku 2004 na vyřešení kyperského problému a
sjednocení. V případě nového celkového řešení bude Komise muset předložit nový návrh aktu
o změně, který bude vycházet z nového plánu řešení tohoto problému (možná v roce 2009).
Návrh se stal bezpředmětným.

Návrh rozhodnutí Rady o
podpisu Úmluvy o
mezinárodních nárocích na
mobilní zařízení a Protokolu
k této úmluvě ve věcech
příslušejících vybavení letadel
Evropským společenstvím
společně přijatých v Kapském
Městě dne 16. listopadu 2001

SEK(2002) 1308/1

Tyto návrhy budou nahrazeny pozměněným návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o
mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k této úmluvě ve věcech příslušejících
vybavení letadel Evropským společenstvím společně přijatých v Kapském Městě dne 16.
listopadu 2001, který Komise přijala v srpnu 2008 – KOM(2008) 508 2008/0162/CNS. Návrhy
se staly bezpředmětnými.

Návrh rozhodnutí Rady o
uzavření Úmluvy o
mezinárodních nárocích na
mobilní zařízení a Protokolu
k této úmluvě ve věcech
příslušejících vybavení letadel
Evropským společenstvím
společně přijatých v Kapském
Městě dne 16. listopadu 2001.

SEK(2002) 1308/2
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Návrh nařízení Rady, kterým KOM(2003)
558 Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že se do víz nebudou vkládat biometrické prvky, a
se mění nařízení (ES) č. 2003/0217/CNS
vzhledem k tomu, že bylo v tomto smyslu zároveň pozměněno nařízení o povolení
1683/95, kterým se stanoví
k pobytu, stal se tento návrh bezpředmětným.
jednotný vzor víz
Návrh rámcového rozhodnutí KOM(2005)
276/2
Rady pro posílení trestního 2005/0128/CNS
rámce
pro
boj
proti
porušování práv duševního
vlastnictví

Nahrazen pozměněným návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká
trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví, dokument KOM (2006) 168 ze
dne 26. 4. 2006 / 2005/0127/COD (viz písemné řízení 2006/669), na základě rozhodnutí
Soudního dvora ze dne 13. 9. 2005 (C-176/03). Návrh rámcového rozhodnutí Rady se stal
bezpředmětným.

Návrh rozhodnutí Rady o KOM(2005)
317 Překrývání s Prümskou smlouvou, která byla transponována rozhodnutím Rady o posílení
zlepšení policejní spolupráce 2005/0131/CNS
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
mezi
členskými
státy
přijatém dne 23. 6. 2008. Návrh se stal bezpředmětným.
Evropské unie, zejména na
vnitřních hranicích, kterým
se mění úmluva k provedení
Schengenské dohody
Návrh rozhodnutí Rady o KOM(2006) 505
uzavření dohody ve formě
výměny
dopisů
o
prozatímním
používání
Dohody mezi Evropským
společenstvím
a
Mauritánskou
islámskou
republikou o partnerství v
odvětví rybolovu pro rybolov
v rybolovných oblastech
Mauritánie a Protokolu,
kterým se pro období od 1.

CS

V červenci schválila Rada novou dohodu s Mauritánií v podobě nařízení Rady (ES) č.
704/2008 ze dne 15. července 2008 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. srpna
2008 do 31. července 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody
mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v
odvětví rybolovu. Návrh je proto bezpředmětný.
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srpna 2006 do 31. července
2008 stanoví rybolovná
práva a finanční příspěvek

Návrh rozhodnutí Rady o KOM(2003) 783
podpisu Haagské úmluvy o
právu rozhodném pro některá
práva v oblasti cenných
papírů
držených
zprostředkovatelem

Komise změnila svůj přístup a může uvažovat o předložení nového návrhu, zejména
v otázce střetu zájmů, který by vycházel z kompletnějšího hodnocení dopadu. Tento návrh
tedy pozbyl smyslu a stal se bezpředmětným.

Předloha interinstitucionální KOM(2005) 59
dohody o vytvoření rámce
pro
evropské
regulační
agentury

Ve sdělení, které bylo přijato v březnu – dokument KOM (2008) 135, Komise oznámila
svůj záměr stáhnout tento návrh a uvedla, jaké kroky hodlá podniknout k postupnému
vytvoření společného rámce. Komise se domnívá, že výzva k vytvoření interinstitucionální
pracovní skupiny by měla vést k dosažení společného přístupu k agenturám a nahradila by
návrh interinstuticionální dohody. Současný návrh tedy pozbyl smyslu a stal se
bezpředmětným.

Návrh nařízení Rady o KOM(2003)
297 Kodifikovaný akt byl zrušen. Tento návrh tedy pozbyl smyslu a stal se bezpředmětným.
společné organizaci trhu 2003/0104/CNS
s vepřovým
masem
(kodifikované znění)
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Návrh rozhodnutí Rady, KOM(2006)
315 Kodifikovaný akt byl zrušen. Tento návrh tedy pozbyl smyslu a stal se bezpředmětným.
kterým se stanoví kritéria 2006/0104/CNS
Společenství pro eradikaci
a sledování některých chorob
zvířat (kodifikované znění)
Návrh
nařízení
Rady KOM(2006)
694 Kodifikovaný akt byl zrušen. Tento návrh tedy pozbyl smyslu a stal se bezpředmětným.
o produkci násadových vajec 2006/0231/CNS
a kuřat
chovné
drůbeže
a jejich uvádění na trh
(kodifikované znění)
Doporučení Radě o účasti SEK(2007) 958
EU na práci mezinárodního
dialogu o daních

Po revizi předlohy memoranda o porozumění již není třeba, aby Rada přijala základní akt
ve formě rozhodnutí Rady, které zmocňuje Komisi k dojednání účasti Komise na práci
mezinárodního dialogu o daních. Proto se toto doporučení stalo bezpředmětným.

Návrh nařízení Rady týkající KOM(2005) 398
se
vyrovnávacího
mechanismu použitelného na
dovozy z některých zemí,
které
nejsou
členy
Evropského společenství

Tato předloha nařízení byla navržena proto, aby se vyřešila problematika „dvojích cen“,
zejména v souvislosti s jednáním o přistoupení některých států k WTO. Komise změnila
svůj přístup a upřednostňuje bilaterální nebo multilaterální jednání, a proto již nepovažuje
tento dokument za nezbytný. Návrh je proto bezpředmětný.

Návrh
směrnice
Rady KOM(2002) 130
o kontrole
vysoce
radioaktivních
uzavřených
zdrojů záření

Podle postupu pro přijímání opatření stanoveného v článcích 31 a 41 Smlouvy o Euratomu
musí Komise nejprve předložit „předlohu“ návrhu a zaslat ji Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru k vyjádření. Komise předložila pozměněný návrh – dokument KOM
(2003) 18. Původní návrh je tedy bezúčelný a stal se bezpředmětným.

Návrh směrnice Evropského KOM(2003)155/2
parlamentu a Rady o 2003/0056/COD
intermodálních přepravních

Komise se domnívá, že tato směrnice již není nutná. CEN již vypracoval předběžné normy
a dokončí je, pokud získá mandát Komise. Před udělením takového mandátu CEN je třeba
zvážit, zda by mělo být v mezinárodní dopravě povoleno využívání 45stopých kontejnerů
ISO, které lze v současné době využívat pouze v dopravě vnitrostátní. Komise v současné
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jednotkách

době tuto otázku přezkoumává za použití studie. Kromě toho probíhá výzkum optimální
velikosti, pevnostních, komunikačních a bezpečnostních vlastností intermodálních
přepravních jednotek (ILU). Návrh je proto bezpředmětný.

Návrh nařízení Rady, kterým KOM(2003) 370
se
mění
nařízení
(EURATOM) č. 2587/1999,
kterým
se
vymezují
investiční záměry, které se
mají
sdělovat
Komisi
v souladu
s článkem 41
Smlouvy
o
založení
Evropského společenství pro
atomovou energii

S ohledem na dobu, která uplynula od podání tohoto návrh, se návrh stal bezpředmětným.

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o
odškodnění v případě
nedodržení smluvních
požadavků na kvalitu u služeb
železniční dopravy

CS

KOM(2004)
2004/0050/COD

144 S ohledem na nesouhlas legislativního orgánu i odvětví s částí tohoto návrhu, která se týkala
smluvních vztahů, Komise oznámila ve sdělení přijatém v září tohoto roku – dokument KOM
(2008) 536 svůj záměr tento návrh stáhnout. Komise se domnívá, že cílů návrhu lze dosáhnout
pomocí probíhajících iniciativ, které podporují rozvoj hospodářské soutěže a zajišťují, že odvětví
železniční dopravy disponuje vysoce kvalitní infrastrukturou a souvisejícími službami. Komise
hodlá v tomto ohledu navrhnout v listopadu 2008 nový legislativní návrh. Návrh je proto
bezpředmětný.
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Návrh rozhodnutí Rady o KOM(2006) 709
stanovisku Společenství v Radě
ministrů
Energetického
společenství
k
některým
procesním otázkám týkajícím se
rozpočtu
Energetického
společenství,
k
procesním
pravidlům pro přijímání zemí
jako pozorovatelů, k právům a
povinnostem pozorovatelů ve
vztahu
k
Energetickému
společenství
a
k
přijetí
Moldavska, Ukrajiny, Norska a
Turecka jako pozorovatelů do
Energetického společenství

Vzhledem k tomu, že uvedené státy mají v této Radě postavení pozorovatelů, není návrh již
relevantní a stal se bezpředmětným.

Návrh
nařízení
Rady
o KOM(2007)
finančním nařízení použitelném 2007/0042/CNS
pro
Zásobovací
agenturu
Euratomu

108 Komise změnila svůj přístup a bude nyní dosahovat cílů tohoto návrhu zařazováním ad hoc
ustanovení do obecného finančního nařízení, které se v současné době reviduje. Díky tomu nebude
nutné používat pro menší částky složité legislativní postupy a předejde se zvyšování počtu
specifických finančních nařízení. Návrh je proto bezpředmětný.

(20 iniciativ)
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