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OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV
Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2009
Konajme teraz pre lepšiu Európu

1.

ČASY ZAŤAŽKÁVAJÚCEJ SKÚŠKY PRE EURÓPU

V časoch krízy je aktívna solidarita medzi členskými štátmi a inštitúciami najpotrebnejšia.
V takýchto časoch môže EÚ európskym občanom preukázať svoju skutočnú pridanú hodnotu.
Súčasná finančná kríza a hospodárske spomalenie predstavujú pre Európu jednu
z najnáročnejších skúšok, akým kedy čelila. Kvôli tejto kríza už musela Únia preukázať
rýchlosť, rozhodnosť a solidárnosť. V prvom rade Únia už preukázala svoje schopnosti
a vynaliezavosť, keď musela čeliť náhlej kríze dôvery vo finančné trhy. Teraz musí preukázať
rovnaké kvality pri reformovaní finančného sektora a zmiernení vplyvu spomalenia na reálne
hospodárstvo a občanov.
Hospodárske turbulencie sa len pridali k radu ďalších problémov, ktorým EÚ čelí v roku
2008. Nárast cien potravín a energie za posledný rok vystavili európske domácnosti
dvojnásobnému tlaku. Ratifikačný proces Lisabonskej zmluvy čelil v írskom referende
negatívnemu hlasovaniu. Počas konfliktu v Gruzínsku bola Európa vyzvaná zohrávať hlavnú
úlohu pri hľadaní riešenia a poskytovaní pomoci. EÚ pri riešení týchto kríz preukázala svoju
nezlomnosť. Preukázala, že je schopná prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam a konať
rozhodne a sústredene.
Od začiatku svojho mandátu sa súčasná Komisia snažila čo najlepším spôsobom využívať
dostupné nástroje. Komisia plní v európskom systéme rôzne úlohy: zabezpečuje politické
smerovanie a súdržnosť, predkladá návrhy právnych predpisov EÚ, riadi kľúčové politiky
a programy, vystupuje ako garant právnych predpisov EÚ a rovnakých podmienok v Európe.
Vyvinula mimoriadne úsilie s cieľom pracovať v partnerstve s ostatnými kľúčovými aktérmi,
ktorí vytvárajú a realizujú úlohy EÚ: s Európskym parlamentom, Radou, členskými štátmi,
občianskou spoločnosťou a občanmi na všetkých úrovniach. Dialóg s Európskym
parlamentom a Radou o ročnej politickej stratégii – vďaka ktorému boli informované
a obohatené prípravné práce v súvislosti so súčasným pracovným programom spolu
s príspevkami národných parlamentov – je toho významným príkladom.
V roku 2008 inštitúcie EÚ preukázali pripravenosť a schopnosť prispôsobiť sa novým
okolnostiam a meniacim sa harmonogramom. Táto flexibilita bude nevyhnutne dôležitým
aspektom práce Komisie v roku 2009. Zároveň sa Komisia v posledných rokoch angažovala
vo viacerých významných dlhodobých iniciatívach v oblastiach ako energetika, zmena klímy,
migrácia a sociálna politika. V poslednom roku svojho mandátu sa Komisia bude zameriavať
na dokončenie začatých prác v úzkej spolupráci s Radou a Parlamentom. Súčasná Komisia si
za prioritu stanovila priniesť občanom priame výhody. Preto je odhodlaná zabezpečiť, aby jej
kľúčové iniciatívy nadobudli podobu právnych predpisov a aby sa uplatňovali v praxi. Takisto
je za týmto účelom odhodlaná úzko spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ.
Počas svojho funkčného obdobia sa Komisia usilovala vybaviť Európsku úniu tak, aby bola
schopná účinne reagovať na globalizáciu. Európa profituje z otvorených spoločností
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a otvorených trhov, no obe si vyžadujú pravidlá. EÚ môže byť hrdá na svoju tradíciu v oblasti
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej regulácie, ktorá priniesla úžasné výhody jej
občanom. Komisia pracuje na tom, aby získala najlepšie poznatky zo svojich skúseností a aby
ich využila pri formovaní globalizácie a zároveň čo najlepšie využila príležitosti, ktoré
globalizácia ponúka. Finančná kríza ukázala, ako globalizácia vyostrila potrebu globálnej
koordinácie a regulácie. Komisia je presvedčená, že jej iniciatívy týkajúce sa realizácie
lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, zavedenia obnovenej sociálnej agendy pre
dnešnú Európu, boja proti zmene klímy a podpory energetickej bezpečnosti, ako aj iniciatívy
týkajúce sa riešenia otázok vplývajúcich na celý kontinent, ako je migrácia a starnúca
spoločnosť, prinesú Únii úžitok. Tieto iniciatívy sú súčasťou konkrétneho programu pre
nadchádzajúce desaťročia.
Pri nástupe do úradu si súčasná Komisia stanovila ambiciózny plán týkajúci sa prosperity,
bezpečnosti a sociálnej spravodlivosti v Európe. Napriek viacerým významným problémom
sa za posledné štyri roky dosiahlo veľa. Komisia aktívne pracovala na podpore toho
najlepšieho, čo Únia za posledných päťdesiat rokov dosiahla, a rovnako aktívne predkladala
nové iniciatívy, ktoré posúvajú tento ambiciózny plán vpred. Na jar 2009 Komisia uverejní
vyhlásenie uvádzajúce úspechy dosiahnuté v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou
v oblasti budovania Európskej únie 21. storočia. Rok 2009 je však v prvom rade
a predovšetkým európskym volebným rokom. Voľby do Európskeho parlamentu v júni 2009
umožnia voličom v celej EÚ vyjadriť svoj názor na budúce smerovanie Únie. Pracovný
program Komisie na rok 2009 musí zabezpečiť, aby sme v zaťažkávajúcich skúškach a pri
tvorbe budúcej agendy EÚ obstáli.
Preskúmanie rozpočtu, ktorý Komisia navrhne budúci rok, jej poskytne príležitosť nahliadnuť
do budúcnosti a stanoviť, ako bude môcť Európska únia využiť nástroje rozpočtu na čo
možno najefektívnejšie riadenie moderných politík.
Rok 2009 bude rokom významných výročí – päť rokov od rozšírenia v roku 2004 a dvadsať
rokov od pádu Berlínskeho múru. Bude to čas na oslavu úspechov rozšírenia, čas, kedy
Európska únia bude môcť opäť preukázať svoje hlavné postavenie v práci pri budovaní
Európy mieru, prosperity a solidarity.
2.

PRIORITY NA ROK 2009

2.1.

Rast a zamestnanosť

Finančná kríza a hospodársky pokles opäť významne podčiarkli dôležitú úlohu EÚ pri
zabezpečovaní hospodárskeho a sociálneho blahobytu Európanov. Zatiaľ čo pôvod finančnej
krízy spočíva najmä mimo EÚ, realita jednotného trhu vyniesla na svetlo vzájomnú závislosť
európskych ekonomík a zásadnú potrebu spoločného prístupu a koordinovanej akcie. Euro
a Európska centrálna banka slúžili v týchto ťažkých časoch ako dôležité piliere stability, ktoré
sa opierali o disciplínu Paktu stability a rastu.
Keď sa obavy začali týkať vplyvu na spomalenie rastu, zamestnanosti a podnikania, EÚ sa
opäť stala terčom záujmu. Európska dimenzia je uznávaná za ústrednú, pokiaľ ide o úsilie
obmedziť rozsah poklesu, znížiť jeho vplyv na Európanov a pomôcť európskej ekonomike
vrátiť sa na cestu trvalo udržateľného rastu.
Komisia plní rôzne úlohy v hospodárskom živote Európskej únie. Komisia pri každodennom
zabezpečovaní rovnakých konkurenčných podmienok na jednotnom trhu a rešpektu colnej
únie v EÚ poskytuje aktérom na trhu a členským štátom istotu v tom zmysle, že môžu spolu
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súťažiť za spravodlivých podmienok a že pre malé ako aj veľké členské štáty sa uplatňujú
rovnaké pravidlá. Okrem svojej zodpovednosti v úlohe iniciátora právnych predpisov zohráva
Komisia takisto všeobecnejšiu úlohu koordinátora a čestného sprostredkovateľa v oblasti
spolupráce v EÚ. Táto úloha bola kľúčovou, keď bola potrebná okamžitá akcia na riešenie
finančnej krízy, na základe ktorej sa zriadil európsky rámec s cieľom viesť členské štáty pri
navrhovaní stabilizačných plánov, ktoré by bolo možné považovať za zlučiteľné s jednotným
trhom a pravidlami štátnej pomoci a ktoré by zohľadňovali záujmy všetkých zúčastnených.
Komisia bude aj naďalej aktívna a pozorná, pretože práce na obnovení dôvery vo finančné
trhy pokračujú. Bude zohrávať významnú úlohu pri vytváraní a podpore spoločného
európskeho prístupu zameraného na reakciu na hospodárske turbulencie na medzinárodnej
úrovni.
Ďalšia fáza činnosti predstavuje praktické opatrenia na prepracovanie regulačného rámca
finančného systému EÚ. Úlohou Komisie je takisto navrhnúť správny regulačný systém pre
jednotný trh, ako aj v oblasti finančných služieb. Na jeseň 2008 Komisia urýchlila prácu
a predložila rad podrobných návrhov o kapitálových požiadavkách, zárukách na vklady
a úverových ratingových agentúrach, ako aj rad nových pravidiel v oblasti účtovníctva.
Jedným z hlavných cieľov v roku 2009 by malo byť udržanie tempa reforiem a pomoc
Európskemu parlamentu a Rade dosiahnuť rýchle prijatie týchto opatrení, ktoré sú
nevyhnutné na obnovenie dôvery medzi občanmi, investormi a podnikateľskými subjektmi.
Druhá fáza týchto činností je v súčasnosti v procese príprav a bude predstavená v roku 2009.
Tento balíček finančných opatrení bude vychádzať z rozsiahleho prieskumu, ktorý už
prebieha, a bude sa zameriavať na adekvátnosť regulácie, dohľad a transparentnosť všetkých
finančných aktérov a všetkých významných investorov na kapitálovom trhu – vrátane
hedžových fondov a súkromných kapitálových fondov – a vyústi do opatrení, ktoré vykryjú
zistené medzery. Takisto sa bude zaoberať odmeňovaním riadiacich pracovníkov
a derivátovými trhmi. Rovnako prijme nevyhnutné závery skupiny odborníkov na vysokej
úrovni pre finančný dohľad EÚ zriadenej Komisiou. Prvé výsledky skupiny bude Komisia
môcť predstaviť Európskemu parlamentu a Rade už pred jarným zasadnutím Európskej rady.
Keďže úverová kríza má vplyv na reálnu ekonomiku, Komisia pripravuje stratégiu zameranú
na obmedzenie vplyvu tejto krízy na rast, na podporu tých, ktorí stratili zamestnanie a na
uvedenie ekonomiky EÚ do stavu, aby mohla čo najlepšie reagovať na cyklické zmeny.
Znamená to presadzovať mnohé z kľúčových cieľov lisabonskej stratégie pre rast
a zamestnanosť: oslobodiť MSP, aby sa mohli zameriavať na budovanie svojich
podnikateľských aktivít, podporiť odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu s cieľom podporiť
zručnosti potrebné pre ekonomiku budúcnosti, investovať do výskumu a vývoja. To znamená
zabezpečiť, aby podpora priemyslu bola inteligentnou podporou, ktorá bude pomáhať
podnikom riešiť dlhodobé potreby, napr. energetickú účinnosť a inovatívne technológie
bezpečné pre životné prostredie. Znamená to pracovať s členskými štátmi na urýchlení
rozvoja programov na podporu verejných investícií na roky 2007 – 2013 v oblasti kohéznej
politiky. Základné princípy, ktorými sú zdravé verejné financie a otvorené trhy, zostávajú
ústrednou dlhodobou perspektívou rastu v Európe.
V iných oblastiach Komisia zavádza opatrenia, ktoré vychádzajú z jej prieskumu jednotného
trhu. Bude predložený celý rad iniciatív s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov, zlepšiť
opravné prostriedky a uľahčiť podnikanie na jednotnom trhu prostredníctvom zlepšených
prístupov v oblasti daňovej politiky a modernizovať rámec pre podnikanie. Osobitné činnosti
súvisiace s monitorovaním trhu sa budú zaoberať maloobchodnými trhmi, elektronickým
tovarom a liečivami s cieľom identifikovať možné problémy fungovania týchto odvetví

SK

4

SK

a zabezpečiť, aby z jednotného trhu profitovali občania. Absencia nákladovo efektívneho
jednotného patentu zostáva zrejmým nedostatkom jednotného trhu.
Práve v čase hospodárskej krízy a sociálneho tlaku, viac ako inokedy, je dôležité presadzovať
sociálnu agendu pre príležitosti, prístup a solidaritu. Komisia obnoví svoju stratégiu pre
mládež, aby lepšie zodpovedala problémom, ktorým mládež čelí – ako je nerovnomerne
vysoká nezamestnanosť a predčasný odchod zo škôl. Dôležitou súčasťou tohto úsilia
o poskytnutie príležitostí je iniciatíva „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“ s cieľom
podporiť integráciu mladých ľudí na trhu práce. Komisia bude takisto vyvíjať osobitné úsilie,
aby pomohla Európskemu parlamentu a Rade dosiahnuť pokrok v súvislosti s jej návrhmi
týkajúcimi sa nediskriminácie, zamestnaneckých rád a zosúladenia pracovného a rodinného
života.
Európsky rok tvorivosti a inovácie bude klásť dôraz na dôležitosť rozvoja zručností a podpory
inovácie v rámci stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť. Iniciatíva na zlepšenie kontaktov
medzi univerzitami a podnikmi posilní ďalší dôležitý článok v reťazci. Vďaka zriadeniu
a uvedeniu do činnosti Európskeho technologického inštitútu sa vytvorí prvé znalostné
a inovačné spoločenstvo.
Vďaka lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť sa dospelo ku konsenzu, pokiaľ ide
o vybavenie Európy s cieľom zvládať konkurenčné a sociálne výzvy budúcnosti a pokiaľ ide
o to, aby bola európska ekonomika založená na základných európskych hodnotách sociálnej
spravodlivosti a trvalej udržateľnosti. Hospodársky pokles je potrebné zohľadniť, no nemal by
odkloniť EÚ od jej dlhodobej úlohy vytvárať konkurencieschopnú, znalostnú trvalo
udržateľnú Európu budúcnosti. Vstup Slovenska do eurozóny bude významným symbolom
rastúceho významu eura ako stabilizujúceho faktoru v rámci globálnej ekonomiky a časovo
sa bude zhodovať s analýzou prínosu rozšírenia pre ekonomiku EÚ v priebehu posledných
piatich rokov.
V roku 2009 bude Komisia pracovať na tom, ako by bolo možné lisabonskú stratégiu
prispôsobiť obdobiu po roku 2010 a hlavnou výzvou bude nájsť správnu rovnováhu medzi
krátkodobými a dlhodobými prioritami. S cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov a investorov
v krátkodobom horizonte a zlepšiť odolnosť a dynamiku našich ekonomík v dlhodobom
horizonte je potrebný jasný záväzok implementovať štrukturálne reformy.
2.2.

Zmena klímy a trvalo udržateľná Európa

Rok 2009 bude pre úsilie v boji proti zmene klímy rozhodujúci. Dohoda OSN o zmene klímy
z Kodane bude mať veľký význam pre zistenie celosvetového odhodlania pre dosiahnutie
historickej zmeny: vyvrcholenie úsilí s cieľom dohodnúť sa na zásadnom posune v snahe
o zníženie emisií skleníkových plynov po roku 2012.
Komisia je odhodlaná postaviť EÚ do čela týchto snáh o udržanie vysokej miery ambícií. EÚ
viedla diskusiu a stanovila tri základné ciele, ktoré je potrebné splniť do roku 2020: 20 %
zníženie emisií skleníkových plynov, 20 % podiel obnoviteľnej energie a 20 % zlepšenie
energetickej účinnosti. Balíček opatrení určených na dosiahnutie týchto cieľov zostáva
najvyššou prioritou pre zachovanie dôveryhodnosti Európy ako vedúcej sily v globálnej snahe
riešiť zmeny klímy. Súčasné hospodárske turbulencie nemenia nič na skutočnosti, že
z dlhodobého hľadiska je potrebné vypracovať politiky, ktoré postavia Európu do čela pri
vytváraní budúcnosti s nižšími emisiami oxidu uhličitého: opatrenia na stimuláciu dopytu je
možné najlepšie dosiahnuť zameraním sa na technológie šetrné k životnému prostrediu a na
energetickú účinnosť. Najdôležitejšie je zabezpečiť úplné prijatie týchto opatrení pred
voľbami do Európskeho parlamentu.

SK

5

SK

Tieto opatrenia postavia EÚ do čela rokovaní na pôde OSN, ktoré si stále budú vyžadovať
odhodlanie, vytrvalosť a predstavivosť. Na začiatku roka 2009 predloží Komisia návrhy
týkajúce sa stratégie EÚ zameranej na dosiahnutie ambicióznej a komplexnej celosvetovej
dohody.
Ďalším kľúčovým cieľom balíčku je urobiť z európskej energetiky bezpečnú, trvalo
udržateľnú a konkurencieschopnú energetiku. Vzostup cien energií zaznamenaný v roku 2008
opäť zdôraznil zraniteľnosť Európy v oblasti energetiky a naliehavú potrebu podporiť
energetickú bezpečnosť. Prostredníctvom strategického prieskumu energetiky vykonaného
Komisiou sa stanoví všeobecná stratégia pre zlepšenie energetickej bezpečnosti, ktorá by
mala byť stredobodom pozornosti v roku 2009. Pôjde najmä o prijatie konkrétnych opatrení
týkajúcich sa energetickej účinnosti: realizovanie spoločného cieľa prepojiť a efektívne riadiť
zásoby, najmä s cieľom pripojiť novšie členské štáty na európsku distribučnú sieť, a prijatie
koordinovaného prístupu na zlepšenie a diverzifikáciu dodávok zo zdrojov mimo Únie. Tento
prieskum takisto zdôrazňuje potrebu zabezpečiť prijatie návrhov týkajúcich sa vnútorného
trhu so zemným plynom a elektrickou energiou s novými dojednaniami s cieľom zabezpečiť
vyššiu konkurencieschopnosť a primerané ceny a umožniť vnútroštátnym regulačným
orgánom spolupracovať.
Trvalá udržateľnosť je stredobodom pozornosti politiky EÚ. Rok 2009 bude svedkom
osobitnej reflexie nad budúcnosťou stratégie trvalo udržateľného rozvoja a nad tým, ako je
možné čo najefektívnejšie dosiahnuť jej ciele. Pokiaľ ide o osobitné iniciatívy, stratégia EÚ
pre oblasť Baltského mora bude podporovať región, ktorý je trvalo udržateľný z hľadiska
životného prostredia, prosperujúci, prístupný a bezpečný. Naďalej sa bude pokračovať
v politike v oblasti dopravy EÚ, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu a Komisia uverejní
oznámenie o budúcich vyhliadkach v oblasti dopravy v horizonte 20 až 40 rokov a zelenú
knihu o transeurópskych dopravných sietiach. Politiky v oblasti životného prostredia,
poľnohospodárstva a rybného hospodárstva sa všetky snažia o zosúladenie systémov
každodenného riadenia a kontroly s dlhodobou víziou týkajúcou sa trvalo udržateľného
využívania prírodných zdrojov Európy. V roku 2009 Komisia takisto začne
realizovať rozsiahlu konzultáciu o reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva
v súvislosti s integrovanou námornou politikou EÚ. Dôležitou témou bude takisto biologická
diverzia. V roku 2009 by takisto malo dôjsť k implementácii „kontroly zdravotného stavu“
spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane zmeny smerovania finančných prostriedkov od
priamych platieb na rozvoj vidieka s cieľom zvládať nové problémy, ako je zmena klímy,
obnoviteľná energia, riadenie vodných zdrojov a biologická diverzia.
2.3.

Európa blízko k občanom

Súčasná Komisia sa v rámci európskeho projektu sústredila na európskeho občana
prostredníctvom politík v oblastiach, ktoré sú občanom blízke, ako napr. základné práva
a občianstvo, migrácia, spravodlivosť, bezpečnosť a istota, ochrana spotrebiteľa a zdravie.
V odpovedi na veľké očakávania občanov EÚ Komisia predloží iniciatívy v rôznych
oblastiach s priamym významom pre občana. Na posilnenie účinného presadzovania pravidiel
ochrany spotrebiteľa v rámci Európy sa príjmu konkrétne opatrenia. Bezpečnosť potravín,
zdravie zvierat a dobré podmienky zvierat budú nepretržite monitorované, zatiaľ čo Komisia
bude aj naďalej pracovať na stratégii EÚ v oblasti zdravia, aby pomohla členským štátom čo
najlepšie podporiť verejné zdravie. Komisia najmä preskúma, akú úlohu môže zohrávať EÚ
pri znižovaní nepomeru v oblasti zdravia v rámci Európy.
V rámci prípravy na budúcnosť budú v roku 2009, v úzkej spolupráci s českým a švédskym
predsedníctvom, pokračovať práce v súvislosti s demografickými otázkami: hodnotenie
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pripravenosti EÚ na demografickú zmenu bude predložené na jarnom zasadnutí Európskej
rady.
V roku 2009 Komisia vypracuje svoje návrhy týkajúce sa ďalšieho rozvoja EÚ ako priestoru
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tieto návrhy budú tvoriť základ pre diskusiu
s členskými štátmi s cieľom prijať následné opatrenia k súčasnému Haagskemu programu.
Zavádzanie spoločnej prisťahovaleckej politiky bude aj naďalej prioritou. Vo svojom
nedávnom oznámení „Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia
a nástroje“1 sa Komisia zaviazala splniť rad cieľov a zásad v partnerstve s členskými štátmi
a ostatnými inštitúciami EÚ. Tieto budú usmerňovať činnosti Komisie v roku 2009, kedy
musí byť prisťahovalectvo naplno integrované do širších politík EÚ pre hospodársky rast,
konkurencieschopnosť a sociálnu inklúziu. Politiky vonkajších vzťahov musia takisto
zohrávať úlohu prostredníctvom podpory posilneného partnerstva s tretími krajinami pri
riadení migrácie a užších vzťahov s rozvojovými a obchodnými politikami.
V roku 2009 sa vytvorí a bude fungovať Európska migračná sieť a prvky pre zabezpečenie
dobudovania spoločného európskeho azylového systému do roku 2010, vrátane vytvorenia
Európskeho úradu na podporu azylantov. Komisia obzvlášť prikladá význam prijatiu
a implementovaniu nedávno prijatých návrhov v oblasti migrácie a azylu. Integrované
riadenie hraníc bude zabezpečované prostredníctvom väčšej operatívnej spolupráce
a zavedením nového schengenského hodnotiaceho mechanizmu. V oblasti politiky návratu sa
takisto bude podporovať praktická spolupráca medzi členskými štátmi a medzi členskými
štátmi a agentúrou FRONTEX.
Keďže sa občania môžu v rámci EÚ voľne pohybovať, musia disponovať rovnakým
prístupom k súdnej ochrane prostredníctvom právneho štátu. Tí, ktorí porušia právne predpisy
by mali byť stíhaní a súdení. EÚ sa v roku 2009 posunie ďalej k tomu, aby sa stala skutočným
priestorom spravodlivosti prostredníctvom iniciatív na zlepšenie vzájomného uznávania
v trestnoprávnych a občianskoprávnych veciach v niekoľkých konkrétnych oblastiach
(rozsudky, procesné práva, dedičstva, závety). S cieľom posilniť bezpečnosť občanov EÚ,
Komisia takisto predloží rad návrhov, ktoré sa budú zaoberať špecifickými a novými formami
kriminality: väčšia prevencia proti zneužívaniu detí a obchodu s nimi, posilnená
medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti kybernetickým útokom a ich predchádzaniu
a v oblasti boja proti hrozbe teroristického útoku s použitím chemických, biologických,
jadrových a rádiologických zbraní.
2.4.

Európa ako globálny partner

V globalizovanom svete nie je možné dosiahnuť uvedené ciele ani riešiť uvedené výzvy
v európskom vákuu. Je potrebné riešiť ich a vnímať prostredníctvom politiky vonkajších
vzťahov EÚ, ktorá bude vždy kombináciou dlhodobého strategického prístupu a reakcie na
bezprostredné požiadavky zahraničnej politiky.
V roku 2009 bude Komisia aj naďalej budovať dlhodobé vzťahy s kľúčovými partnermi.
Posledný rok poukázal na dôležitosť spoločnej vízie s USA v časoch veľkého napätia. Takisto
poukázal na vzájomnú dôležitosť dobrých vzťahov s Ruskom a význam rozvoja účinných
politík v oblasti energetiky, migrácie, obchodu a investícií. Finančná kríza znovu zdôraznila
potrebu prehĺbiť vzťahy Európy s kľúčovými partnermi v Ázii, napr. Čínou, Indiou
a Japonskom, ako aj s ďalšími rozvíjajúcimi sa ekonomikami ako napríklad s Brazíliou.
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Kríza v Gruzínsku v lete 2008 odhalila dva aspekty politiky vonkajších vzťahov EÚ. Po prvé,
kríza ukázala, že Európska únia je vnímaná ako pozitívna sila pri predchádzaní konfliktom
a ich riešení a je schopná konať ako mediátor v najvypätejších situáciách. Po druhé, opäť bolo
potrebné, aby EÚ konala pohotovo a rozhodne nie výlučne diplomatickou cestou, ale aj
doručením materiálnej humanitárnej pomoci tým, ktorí takúto pomoc potrebovali.
O dva mesiace neskôr finančná kríza opäť ukázala, ako sa EÚ stala kľúčovým aktérom
v situáciách, v ktorých je potrebný skutočný globálny prístup. Komisia bude aj naďalej
zohrávať kľúčovú úlohu počas viacerých medzinárodných vrcholných stretnutí zameraných
na obnovenie dôvery v medzinárodný finančný systém a dlhodobú reflexiu nad reformou
globálneho hospodárskeho riadenia.
. Komisia venuje mimoriadnu pozornosť:
• pokračovaniu procesu rozšírenia, v rámci ktorého sa rokovania s Chorvátskom posunú do
rozhodujúcej fázy. Európska perspektíva ďalších krajín západného Balkánu sa rozvinie
a prístupové rokovania s Tureckom budú pokračovať v závislosti od tempa jeho
vnútorných reforiem. Komisia bude aj naďalej venovať mimoriadnu pozornosť
hospodárskemu a politickému vývoju v Kosove.
• práci na rozvoji Barcelonského procesu: Únia pre Stredozemie a Východné partnerstvo
predstavujú ďalšie uznanie dôležitosti efektívnych a komplexných vzťahov so susedmi EÚ.
Výzvy v oblasti energetickej bezpečnosti, migrácie a zmeny klímy je možné lepšie
dosiahnuť ak si vybudujeme správne vzťahy so susedmi Európy. V rámci európskej
susedskej politiky Komisia rozvinie myšlienky, ktoré pomôžu viesť EÚ smerom k správnej
rovnováhe medzi posilnenými hospodárskymi a politickými vzťahmi so susedmi ako celok
a potrebou prispôsobených vzťahov rôznym regiónom a partnerom.
• vybudovaniu účinných pracovných vzťahov s novou administratívou USA, ktoré budú
veľmi dôležité pri riešení kľúčových globálnych výziev ako je zmena klímy, pri
podporovaní bezpečnosti a stability a pri rozvoji ekonomickej spolupráce a regulácie.
• dokončeniu kola rokovaní v Dauhe, ktoré zostáva hlavnou prioritou, pretože predstavuje
jeden z najlepších spôsobov, ako otvoriť nové obchodné príležitosti pre podnikateľské
subjekty EÚ, podporiť rozvoj a obmedziť protekcionizmus na celom svete. EÚ bude
zároveň pokračovať a podľa možností uzatvárať začaté bilaterálne obchodné rokovania.
• upevneniu vzťahov s rozvojovými krajinami založených na splnení rozvojových cieľov
tisícročia a vybudovaniu spojenectiev s týmito krajinami v súvislosti s globálnymi
otázkami, ktoré ich často najvážnejšie ovplyvňujú, ako je energetická a potravinová
bezpečnosť, zmena klímy a migrácia. Komisia sa bude aj naďalej snažiť o prehlbovanie
existujúcich vzťahov s rozvojovými krajinami.
3.

LEPŠIA PRÁVNA REGULÁCIA – PLNENIE SĽUBOV A ZMENA REGULAČNEJ KULTÚRY

Vzhľadom na finančnú krízu a hospodársku situáciu je dobrá regulácia, v záujme
hospodárskej konkurencieschopnosti, ešte potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Podpora
jednoduchšieho a lepšieho regulačného prostredia bez zbytočnej administratívnej záťaže
zostane preto hlavnou súčasťou legislatívnej práce Komisie v roku 2009. Dôraz sa bude klásť
na zlepšenie kvality nových návrhov, zjednodušenie existujúcej legislatívy a zníženie
administratívnej záťaže. Tak ako vždy, úspech tohto úsilia bude záležať na dobrej spolupráci
s ostatnými inštitúciami a členskými štátmi. EÚ bude pokračovať v rokovaniach so svojimi
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kľúčovými medzinárodnými partnermi o spolupráci v oblasti regulácie, zbližovaní noriem
a rovnocennosti pravidiel.
Tretie strategické hodnotenie programu lepšej regulácie sa bude zaoberať tromi hlavnými
zložkami programu pre lepšiu reguláciu – posúdenie vplyvu, zjednodušenie a zníženie
administratívnej záťaže. Bude sa zaoberať tým, ako Komisia posilní svoj systém posúdenia
vplyvu, a to aj prostredníctvom uplatnenia revidovaných usmernení a revíziou spoločného
prístupu týkajúceho sa posúdenia vplyvu z novembra 2005. Stratégia zjednodušenia
regulačného prostredia a kodifikačný program sa zrevidujú a aktualizujú. Zároveň sa
uskutoční revízia vykonávania akčného programu na zníženie administratívnej záťaže
a posúdi sa pokrok plnenia cieľa zníženia administratívnej záťaže o 25 % do roku 2012. Na
tomto základe a vychádzajúc z intenzívnej internej práce a vstupu Skupiny nezávislých
zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže predloží Komisia
návrhy na splnenie tohto cieľa.
Na začiatku svojho mandátu v roku 2004 súčasná Komisia posúdila existujúce návrhy
z hľadiska ich relevantnosti pre politické ciele a ich súladu s normami lepšej regulácie
a súhlasila so stiahnutím značného počtu návrhov. Komisia má v úmysle navrhnúť, aby jej
nástupca podnikol podobné kroky. Legislatívny a pracovný program Komisie (LPPK) zahŕňa
ďalšie existujúce návrhy, ktoré má Komisia v úmysle stiahnuť.
Práce v súvislosti so zlepšením uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva budú
pokračovať. Pilotný projekt týkajúci sa poskytovania informácií, riešenia problémov
a nápravy porušení právnych predpisov medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorý sa začal
v roku 2008, bude vyhodnotený.
4.

PRIBLÍŽENIE EURÓPY K OBČANOM

Hospodárske spomalenie a skutočnosť, že ratifikácia Lisabonskej zmluvy ešte nie je
dokončená zdôrazňujú potrebu sústrediť komunikáciu na hmatateľné výsledky, ktoré prináša
Európska únia, ako aj na otázky, ktoré sa obzvlášť týkajú každodenného života občanov.
Po prvýkrát v roku 2009 budú medziinštitucionálne priority prijaté Radou, Európskym
parlamentom a Komisiou v rámci spoločného vyhlásenia „Komunikovanie o Európe
v partnerstve“. So zreteľom na 375 miliónov voličov, ktorých bude potrebné zmobilizovať, sa
tieto tri inštitúcie zhodli na tom, že voľby do Európskeho parlamentu budú hlavnou prioritou
v oblasti medziinštitucionálnej komunikácie. Aktivity v oblasti komunikácie sa budú
zameriavať najmä na publikum, ktoré je menej zaangažované do otázok EÚ, napr. mládež,
ženy a nezamestnaní.
Koordinácia s Európskym parlamentom a členskými štátmi bude takisto veľmi dôležitá pre
informovanie o dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o balík opatrení týkajúci sa energetiky
a zmeny klímy so zreteľom na konferenciu v Kodani v decembri 2009, ako aj pre 20. výročie
demokratických zmien v Strednej a Východnej Európe. Pod týmto obsiahlym názvom sa
Komisia zameria na oslavy 20. výročia pádu Berlínskeho múru/železnej opony, ako aj na 5.
výročie rozšírenia v roku 2004 s cieľom zdôrazniť spoločné hodnoty a väzby medzi
Európanmi, ako je demokracia, sloboda a solidarita.
Na záver, keďže EÚ rieši finančnú krízu a jej následky v celkovej ekonomike, komunikácia
o partnerskom prístupe v súvislosti s trvalo udržateľným rastom, zamestnanosťou
a solidaritou bude významnou prioritou pre všetky tri inštitúcie.
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Ďalšie komunikačné priority Komisie sa zamerajú na vysvetlenie pridanej hodnoty EÚ
v oblastiach, o ktoré sa občania stále väčšmi zaujímajú: bezpečnosť vo všeobecnosti a potreba
silnejšej Európy vo svete.
Medziinštitucionálne komunikačné priority plánované na rok 2009
• Voľby do Európskeho parlamentu 2009
• Energetika a zmena klímy
• 20. výročie demokratických zmien v Strednej a Východnej Európe
• Trvalo udržateľný rast, zamestnanosť a solidarita
Ďalšie komunikačné priority plánované na rok 2009
• Budúcnosť Európy pre občanov
• Európa vo svete
Keďže rok 2009 bude európskym rokom tvorivosti a inovácie, mimoriadna pozornosť sa bude
venovať tejto téme v súvislosti s komunikačnou prioritou – Trvalo udržateľný rast,
zamestnanosť a solidarita.
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Brusel, 5.11.2008
KOM(2008) 712 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV
Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2009
Konajme teraz pre lepšiu Európu
ZVÄZOK 2: PRÍLOHY
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PRÍLOHA 1 – Zoznam strategických a prioritných iniciatív
STRATEGICKÉ INICIATÍVY
Názov

Typ návrhu alebo
právneho aktu

Lisabonská stratégia pre rast
a zamestnanosť
Európsky
rámec
hospodárske oživenie

Nelegislatívne
opatrenie/oznámenie
Komisie

pre Legislatívne
a nelegislatívne
návrhy/bude
upresnené

Opis rozsahu pôsobnosti a cieľov
Oznámenie bude obsahovať informácie o štádiu implementovania reforiem v členských
štátoch a v celej EÚ a budú v ňom zahrnuté návrhy budúcej podoby stratégie po roku 2010.
Komisia implementuje opatrenia stanovené v balíku lisabonskej stratégie z novembra 2008
so zreteľom na závery z jarného stretnutia Európskej rady. Bude sa zameriavať najmä na
opatrenia na riešenie vplyvu krízy na celkovú ekonomiku.

Balík opatrení „Finančné trhy Legislatívne
pre budúcnosť“
opatrenia/bude
upresnené

Tento balík finančných opatrení bude vyplývať zo širokosiahleho preskúmania,
v súčasnosti v procese realizácie, ktoré sa zameriava na posúdenie primeranosti regulácie,
dohľadu a transparentnosti všetkých finančných aktérov a všetkých významných
investorov na kapitálových trhoch – vrátane hedžových fondov a súkromných kapitálových
fondov – a bude viesť k opatreniam na vykrytie zistených medzier. Bude sa takisto
vzťahovať na odmeňovanie riadiacich pracovníkov a derivátové trhy. Riadne zohľadní
uznesenia Európskeho parlamentu v tejto oblasti.

Dohľad nad finančnými trhmi Legislatívne
EÚ
opatrenia/bude
upresnené

Komisia poskytne odpoveď na odporúčania skupiny de Larosière Group v súvislosti
s dohľadom nad finančnými trhmi EÚ.
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Balík opatrení „Lepšia právna
regulácia“:
a)
Oznámenie
o meraní
administratívnej
záťaže
a stanovení cieľov pre zníženie
tejto záťaže v jednotlivých
odvetviach.

Tretí strategický prieskum lepšej regulácie sa bude zameriavať na tri hlavné zložky
programu pre lepšiu právnu reguláciu – hodnotenie vplyvu, zjednodušovanie právnych
predpisov a znižovanie administratívnej záťaže. Bude sa zameriavať na posilnenie systému
a)
Nelegislatívne posúdenia vplyvu. Stratégia na zjednodušenie regulačného rámca a program kodifikácie
opatrenie/oznámenie budú preskúmané a kodifikované. Zároveň sa uskutoční revízia vykonávania akčného
Komisie
programu na zníženie administratívnej záťaže a posúdi sa pokrok plnenia cieľa zníženia
administratívnej záťaže o 25 % do roku 2012. Komisia predloží ďalšie návrhy zamerané na
zníženie administratívnej záťaže.

b) Tretia správa o stratégii b)
Nelegislatívne
zjednodušovania
právnej opatrenie/pracovný
úpravy
dokument Komisie
Oznámenie
o postoji
EÚ Nelegislatívne
v súvislosti s prípravami na opatrenie/oznámenie
konferenciu OSN o zmene Komisie
klímy COP-15 v Kodani

Toto oznámenie lepšie objasní prostriedky na dosiahnutie cieľa EÚ týkajúceho sa zníženia
priemerného nárastu globálnej teploty na 2 °C nad úrovne pred industrializáciou a predloží
názory EÚ na rôzne možnosti zaangažovania všetkých krajín do prijímania ďalších
opatrení v boji proti zmene klímy vrátane investičných/finančných alternatív. Bude
formovať komplexný postoj EÚ ešte pred konferenciou OSN o klimatickej zmene
v Kodani v novembri 2009.

Stratégia EÚ
Baltského mora

Na výzvu Európskej rady predloží Komisia úplnú stratégiu pre oblasť Baltského mora.

pre

región Nelegislatívne
opatrenie/oznámenie
Komisie

Oznámenie o Štokholmskom Nelegislatívne
programe v oblasti slobody, opatrenie/oznámenie
bezpečnosti a spravodlivosti
Komisie

SK

Táto iniciatíva predstaví spoločné priority a ciele pre budúci rozvoj EÚ ako oblasti
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s cieľom stanoviť spôsoby a naplánovať iniciatívy
pre čo najlepšie dosiahnutie týchto cieľov na úrovni EÚ. Oznámenie sa bude zakladať na
strategických dokumentoch akými sú Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle, oznámenia
zo 17. júna 2008 o prisťahovalectve a azyle, oznámenie o elektronickej justícií a akčný
plán o drogách.
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Stratégia a výzvy rozšírenia

Balík Európskej
politiky

Nelegislatívne
opatrenie/oznámenie
Komisie

susedskej Nelegislatívne
opatrenie/oznámenie
Komisie

Preskúmanie rozpočtu

Nelegislatívne
opatrenie/oznámenie
Komisie

V roku 2009 Komisia prijme opatrenia na vykonávanie obnoveného konsenzu o rozšírení
vrátane opatrení vyplývajúcich z požiadaviek zo strany Rady týkajúcich sa urýchlenia
procesu stabilizácie a pridružovania krajín na západnom Balkáne.
Tento balík bude zahŕňať zastrešujúce oznámenie a 12 akčných plánov.

Cieľom je preskúmať aké reformy sú potrebné na optimalizáciu prínosu Európy pri riešení
kľúčových výziev nasledujúceho desaťročia, založené na zásade pridanej hodnoty pri
sledovaní spoločného záujmu a efektívnosti výdavkov, a ako by mal byť tento príspevok
financovaný. Táto analýza bude slúžiť ako dôležitý podklad pre návrhy, ktoré bude
predkladať budúca Komisia v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom.

(12 iniciatív)
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PRIORITNÉ INICIATÍVY
Názov

Typ návrhu alebo
právneho aktu

Zníženie účtovnej záťaže pre Legislatívne
malé podniky
opatrenie/smernica
Právny
článok 95
o ES

Opis rozsahu pôsobnosti a cieľov
Cieľom tohto návrhu je odstrániť administratívnu záťaž, ktorú pre malé podniky
predstavuje účtovníctvo, a zaviesť výnimku pre najmenšie podniky.

základ:
Zmluvy

Odporúčanie o partnerstve pri Nelegislatívne
uskutočňovaní jednotného trhu opatrenie/
odporúčanie

Táto iniciatíva je jedným z opatrení, ktorými sa zaoberalo oznámenie o prieskume
jednotného trhu uverejnené v novembri 2007. Hlavným cieľom je stanoviť „osvedčené
postupy“ a odporučiť opatrenia, ktoré by členské štáty a Komisia mali implementovať
v súvislosti s rôznymi úlohami, ktoré spadajú do právomoci členských štátov, so zreteľom
na transpozíciu, implementáciu a presadzovanie pravidiel jednotného trhu. Odporúčané
opatrenia a „osvedčené postupy“ sa rozvíjajú v smere zdola nahor v úzkej spolupráci
s členskými štátmi.

Oznámenie
o uplatňovaní Nelegislatívne
acquis
v oblasti
ochrany opatrenie/oznámenie
spotrebiteľa
Komisie

Z dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, že presadzovanie právnych predpisov
v oblasti ochrany spotrebiteľa nie je zďaleka jednotné. Oznámenie nadviaže na spoluprácu
s členskými štátmi, ktorá prebieha na základe nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany
spotrebiteľa, a bude sa zaoberať spôsobmi, ktorými je možné posilniť presadzovanie
príslušných právnych predpisov, a ktoré budú prospešné pre spotrebiteľa, najmä v prípade
cezhraničných otázok.
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Oznámenie
o monitorovaní Nelegislatívne
maloobchodného odvetvia
opatrenie/oznámenie
Komisie

Revízia smernice 2000/35
Európskeho parlamentu a Rady
o boji
proti
oneskoreným
platbám
v obchodných
transakciách

V oznámení budú stanovené zistenia monitorovania trhu uvedené v prieskume jednotného
trhu pre oblasť maloobchodných distribučných trhov. Cieľom monitorovania je zistiť
prípadné nedostatky vo fungovaní maloobchodného odvetvia z hľadiska spotrebiteľov,
ako aj dodávateľov. Znamená to, že sa vykoná analýza maloobchodných služieb ako
kľúčových sprostredkovateľských služieb moderného hospodárstva, ktoré prepájajú
tisícky dodávateľov a konečných spotrebiteľov. Oznámenie sa bude týkať
maloobchodného odvetvia a súvisiacich nadväzujúcich a predchádzajúcich trhov.

Legislatívny
návrh/smernica
Právny
článok 95
o ES

Existujúca legislatíva by sa mala preskúmať, aby ďalej prispievala k rozvoju
podnikateľského prostredia, ktoré motivuje k včasnému splateniu obchodných dlhov,
a zlepšila konkurencieschopnosť najmä malých a stredných podnikov, s osobitnou
základ: pozornosťou na cezhraničné obchodné transakcie.
Zmluvy

Iniciatíva nadväzujúca na Bude upresnené
Bielu
knihu
o žalobách
o náhradu škody vyplývajúcej
z porušenia
antitrustových
pravidiel ES

Biela kniha o žalobách o náhradu škody vyplývajúcej z porušenia antitrustových pravidiel
ES bola prijatá s cieľom podporiť a lepšie orientovať diskusie o tomto type žalôb
zverejnením konkrétnych odporúčaní týkajúcich sa účinného nápravného systému, ktorý
by v Európe mohli využívať osoby poškodené porušením antitrustových pravidiel.
Zmluva o ES zaručuje takto poškodeným osobám právo na náhradu škôd. Obzvlášť
občania a malé a stredné podniky môžu utrpieť škodu, ktorá sa v súčasnosti nenahrádza.
Komisia sa domnieva, že je vhodné, aby navrhla ďalšie opatrenia.

Oznámenie o politike kvality Nelegislatívne
poľnohospodárskych výrobkov opatrenie/oznámenie
Komisie

V tomto oznámení budú predstavené možnosti rozvoja nástrojov politiky kvality
poľnohospodárskych výrobkov vypracované na základe výsledkov reakcií na zelenú knihu
o politike kvality poľnohospodárskych výrobkov. Oznámenie bude základom pre ďalšie
konkrétne návrhy, ktoré budú podľa všetkého predložené v roku 2010 a budú zahŕňať tieto
otázky: požiadavky a normy, ktoré poľnohospodári plnia a ktoré prekračujú požiadavky
na hygienu a bezpečnosť, normy EÚ pre marketing, systémy kvality EÚ (najmä systémy,
ktoré sa vzťahujú na zemepisné označenie a zaručené tradičné špeciality) a systémy
certifikácie kvality potravín.

SK

6

SK

Zelená kniha o reforme Nelegislatívne
spoločnej rybárskej politiky
opatrenie/zelená
kniha

Spoločná rybárska politika je predmetom preskúmania najneskôr v roku 2012. V roku
2009 sa začne verejná diskusia, na základe ktorej sa na konci roku 2010 predloží návrh
reformy tejto politiky.

Oznámenie o dialógu medzi Nelegislatívne
univerzitami a podnikmi
opatrenie/oznámenie
Komisie

Univerzity fungujú v strede vedomostného trojuholníku: vzdelávanie, výskum a inovácie.
Zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní znalostnej Európy a musia sa viac otvoriť
potrebám spoločnosti. Oznámenie bude vychádzať z osvedčených postupov a navrhne
smery a štruktúry pre lepšiu a užšiu spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi, s cieľom
znížiť bariéry medzi univerzitami a podnikmi, zlepšiť riadenie, zvýšiť relevantnosť
študijných plánov, povzbudiť študentov a univerzity k väčšej podnikavosti, zvýšiť
mobilitu a rozvíjať a posilňovať úlohu univerzít v oblasti celoživotného vzdelávania.

Zelená
kniha
o podpore Nelegislatívne
cezhraničnej mobility mladých opatrenie/zelená
ľudí
kniha

Táto zelená kniha bude predstavovať vychodzí bod iniciatívy na rozvoj mobility mimo
programu Erasmus. Zelená kniha vyzve zúčastnené strany, aby sa zapojili do diskusie
o možných nových spôsoboch ako povzbudiť a podporiť cezhraničnú mobilitu mladých
ľudí. Rozsah iniciatívy zahŕňa univerzitný sektor, no zasahuje nad jeho rámec tým, že
zahŕňa mladých ľudí vo všeobecnosti, ktorí sa zúčastňujú napr. na odbornom vzdelávaní,
vzdelávaní dospelých a dobrovoľníckych aktivitách, ako aj mladých podnikateľov
a odvetvie kultúry.

Oznámenie o výskume, vývoji Nelegislatívne
a inováciách
v oblasti opatrenie/oznámenie
informačných
Komisie
a komunikačných technológií

Cieľom Komisie je navrhnúť výskumnú a inovačnú stratégiu v oblasti informačných
a komunikačných technológií, ktorá umožní Európe rozvoj IKT, podporovať rast nových
podnikov a lepšie využívať inovácie IKT na riešenie kľúčových socio-ekonomických
výziev.

Druhé oznámenie o IKT pre Nelegislatívne
zlepšenie
energetickej opatrenie/oznámenie
účinnosti
Komisie

Toto oznámenie nadväzuje na prvé oznámenie KOM(2008) 241 z 13. mája a pomôže
kvantifikovať potenciálny príspevok IKT k zlepšeniu energetickej účinnosti
v hospodárstve a vymedziť možné opatrenia, ktoré by zabezpečili využitie tohto
potenciálu.
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Oznámenie
o financovaní Nelegislatívne
nizkouhlíkových technológií
opatrenie/oznámenie
Komisie

Toto oznámenie sa bude zaoberať potrebami a zdrojmi finančných prostriedkov, preskúma
všetky potenciálne cesty k využitiu súkromných investícií, vrátane súkromného
a rizikového kapitálu, k intenzívnejšej koordinácii medzi zdrojmi financovania
a k získaniu dodatočných finančných prostriedkov. Preskúma najmä možné vytvorenie
nového mechanizmu pre demonštračné činnosti vyspelých nízkouhlíkových technológii
v priemyselnom rozsahu a ich trhové uplatnenie a zváži náklady a prínosy daňových
stimulov pre inováciu.

Oznámenie
dopravy

Táto iniciatíva súvisí s bielou knihou o doprave z roku 2001 a jej strednodobým
prieskumom z roku 2006. Cieľom tejto iniciatívy je stimulovať komplexnú diskusiu
o vývoji dopravy v horizonte dvadsiatich až štyridsiatich rokov a zabezpečiť nástroje
a technickú podporu pre celkový prístup k trvalo udržateľnej doprave, vďaka ktorému by
malo byť možné vymedziť technické problémy a výzvy, ktoré bude možno potrebné riešiť
do roku 2050.

o budúcnosti Nelegislatívne
opatrenie/oznámenie
Komisie

Návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č.
44/2001
o právomoci
a o uznávaní
a výkone
rozsudkov
v občianskych
a obchodných veciach (Brusel
I)

SK

Legislatívny
nariadenie
Právny
článok 65
o ES

návrh/ Ciele tejto iniciatívy sú:
• zabezpečiť voľný pohyb všetkých rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
postupným zrušením doložky vykonateľnosti v občianskych a obchodných veciach,
základ:
Zmluvy • prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia novým medzinárodným nástrojom
v príslušnej oblasti ako napr. Haagsky dohovor o dohodách o výlučnej právomoci súdu,
• zlepšiť činnosť ustanovení tohto nariadenia tam, kde pri ich uplatňovaní boli zistené
problémy,
• posilniť účinnú spoluprácu súdov a
• vytvoriť kompletný a harmonizovaný systém rozhodovania o právomoci súdov
a uľahčiť uznávanie a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach.
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Návrh nariadenia Európskeho Legislatívny návrh/
parlamentu a Rady o zriadení nariadenie
Európskeho úradu na podporu
Právny
základ:
azylantov
článok 66 a/alebo 308
Zmluvy o ES

Európsky úrad na podporu azylantov bude okrem iného poskytovať praktickú pomoc
členským štátom pri prijímaní rozhodnutí v súvislosti so žiadosťami o azyl, najmä tým, že
bude pracovať na spoločnom prístupe k informáciám o pôvode krajiny a na vytvorení
spoločného európskeho učebného plánu pre azylantov.

Balík
o organizovanom
zločine: pomoc obetiam

Tento balík podporí stíhanie páchateľov a ochranu obetí, najmä najzraniteľnejších skupín
s osobitným zameraním na deti.

a) návrh rámcového
rozhodnutia Rady o boji proti
sexuálnemu zneužívaniu detí
a detskej pornografii

a) Legislatívny návrh
/ rámcové
rozhodnutie (SVV)
Právny základ:
články 29, 31, 34
Zmluvy o EÚ

b) návrh rámcového
rozhodnutia Rady
o predchádzaní a boji proti
obchodovaniu s ľuďmi
a o ochrane obetí

b) Legislatívny
návrh/rámcové
rozhodnutie (SVV)
Právny základ:
články 29, 31 písm.
e) a článok 34 ods. 2
písm. b)

c) rámcové rozhodnutie
o poskytovaní pomoci obetiam
trestných činov EÚ

c) Legislatívny
návrh/rámcové
rozhodnutie (SVV)
Právny základ:
d) zmena a doplnenie smernice článok 31 Zmluvy
týkajúcej sa odškodnenia obetí

SK

a) V súlade s celkovou politikou ochrany detí by mal návrh zvýšiť úroveň ochrany detí,
ktorú im v súčasnosti zaručuje rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV proti sexuálnemu
zneužívaniu, najmä pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie a detskú pornografiu. Je potrebné
zohľadniť nové javy zločinu a zahrnúť nové ustanovenia s cieľom zosúladiť legislatívu
EÚ s najvyššími medzinárodnými normami.

b) Návrh by mal posilniť stíhanie, mechanizmy na podporu obetí a práv obetí
v trestnoprávnom konaní, ako aj obzvlášť zraniteľných obetí, s osobitným zameraním na
deti a rodový aspekt.

c) Rámcové rozhodnutie o postavení obetí v trestnoprávnom konaní z roku 2001 je
nevyhovujúce a nebolo dostatočne implementované. Nové rámcové rozhodnutie sa
navrhuje s cieľom ponúknuť obetiam trestných činov potrebnú pomoc vo všetkých
členských štátoch EÚ.

9

SK

trestných činov

o ES

d) Legislatívny
návrh/smernica
e) opatrenia na boj proti Právny základ:
kybernetickému zločinu
článok 65 Zmluvy
o ES
e) Legislatívny
návrh/rámcové
rozhodnutie (SVV)
Právny základ:
články 29, 30, 31
a 34 Zmluvy o EÚ
Balík opatrení na boj proti Nelegislatívne
opatrenie/oznámenia
terorizmu:
a) oznámenie o chemickom, Komisie
biologickom,
jadrovom
a rádiologickom ohrození
b) oznámenie o pripravenosti
na biologické ohrozenie

d) Hlavným cieľom politiky je poskytovať riešenia, ktorými sa zlepší právna istota
a flexibilita a splnia sa legitímne očakávania občanov.

e) So zreteľom na nedávne útoky na kritické informačné štruktúry v niektorých členských
štátoch je potrebné zaviesť spoločné trestnoprávne kritériá, ktoré posilnia medzinárodnú
spoluprácu v oblasti boja proti kybernetickým útokom a ich predchádzaniu. Ide najmä
o „botnets“ a ďalšie nástroje využívané na rozsiahle kriminálne útoky.

V tomto balíku bude uvedené, ktoré politiky je potrebné zaviesť s cieľom riešiť chemické,
biologické, jadrové a rádiologické ohrozenie na úrovni EÚ, vrátane
technických/vedeckých prostriedkov, ktoré by teroristi mohli využiť na spáchanie útokov.
Cieľom je zabezpečiť, aby sa na úrovni EÚ urobilo všetko preto, aby sa teroristom alebo
potenciálnym teroristom zamedzil prístup k rádiologickým, biologickým a chemickým
látkam alebo zbraniam.

c) akčný plán na zníženie
rádiologického/jadrového
ohrozenia v Európskej únii
d) osvedčené postupy pri
predchádzaní,
zisťovaní
a riešení prípadov chemického,
biologického,
jadrového
a rádiologického ohrozenia
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Oznámenie
o vzájomnom Nelegislatívne
uznávaní v trestnoprávnych opatrenie/oznámenie
a občianskoprávnych veciach
Komisie

Táto iniciatíva by nadväzovala na štúdiu o vzájomnom uznávaní s návrhmi na ďalší
možný postup, vrátane legislatívnych a sprievodných opatrení (akčný plán).
Hlavným cieľom tejto iniciatívy je vyriešiť horizontálne problémy, na ktoré sa naráža pri
uplatňovaní zásady vzájomného uznávania, a vyplniť medzery v súčasnom systéme
spolupráce v trestnoprávnych veciach.

Legislatívny
návrh/rámcové
Právny nástroj pre procesné rozhodnutie (SVV)
práva v trestnom konaní
Právny
základ:
článok 31 ods. 1
písm. c) Zmluvy
o EÚ

Táto iniciatíva sa zameriava na stanovenie spoločných minimálnych noriem na
zabezpečenie spravodlivého súdneho riadenia v rámci EÚ, aby sa zvýšila vzájomná dôvera
a tak uľahčilo vzájomné uznávanie. Potreba spoločných minimálnych noriem v oblasti
práv na obhajobu vyplýva zo vzájomného uznávania, ktoré nemôže fungovať účinne
v prípade, že členské štáty nedôverujú vzájomným justičným systémom.

Nelegislatívne
Oznámenie
o odvetvovom
opatrenie/oznámenie
sociálnom dialógu
Komisie

Cieľom tohto oznámenia je analyzovať a vyhodnotiť vývoj odvetvového sociálneho
dialógu od roku 1998 a navrhnúť prípadné úpravy.

Solidarita v oblasti zdravia: Nelegislatívne
zníženie nerovnosti v oblasti opatrenie/oznámenie
zdravia v EÚ
Komisie

V súčasnej dobe stanovilo jasné opatrenia na zníženie nerovnosti v oblasti zdravia iba
niekoľko krajín. Cieľom oznámenia je zvýšiť povedomie o tejto problematike a urobiť
z nerovností v oblasti zdravia politickú prioritu vo všetkých krajinách EÚ. Oznámenie
podporí členské štáty v ich úsilí pri riešení nerovností v oblasti zdravia, najmä
prostredníctvom štrukturálnych fondov a výmeny osvedčených postupov, pomôže zlepšiť
existujúce mechanizmy monitorovania nerovností v oblasti zdravia v rámci EÚ, ako aj
zahrnúť cieľ týkajúci sa zníženia nerovností v oblasti zdravia do politík EÚ.

Akcia proti rakovine: európska Nelegislatívne
platforma
opatrenie/oznámenie
Komisie

Vytvorenie európskej platformy viacerých záujmových skupín, ktorá by zaangažovala
záujmové skupiny na všetkých úrovniach (EÚ, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej)
v súvislosti s Akciou proti rakovine a stala by sa vzorom pre platformy zamerané na
nenákazlivé choroby vo všeobecnosti. Platforma zahŕňa otázky ako:
• porovnateľné údaje a dôkazy na podporu vzdelávania a výmeny poznatkov,

SK

11

SK

• priority v oblasti výskumu rakoviny,
• prevencia (napr. bojom s tabakom a posilnením skríningu rakoviny),
• vymedzenie a vykonávanie osvedčených postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti
súvisiacej s rakovinou v rámci Európy,
• aktualizácia „Európskeho kódexu boja proti rakovine“, ktorý občanom poskytuje
konkrétne vedecky podložené odporúčania na zníženie rizika ochorenia na rakovinu.
Návrh iniciatívy Komisie Nelegislatívne
týkajúcej sa Alzheimerovej opatrenie/oznámenie
choroby
Komisie

Návrhy na zameranie európskych opatrení na riešenie Alzheimerovej choroby
v nadväznosti na pokrok dosiahnutý počas slovinského a francúzskeho predsedníctva.
Malo by ísť o opatrenia na úrovni EÚ, členských štátov a záujmových skupín.

Odporúčanie Rady týkajúce sa Legislatívny
cezhraničných
aspektov návrh/odporúčanie
očkovania detí
Rady
Právny
základ:
článok
152(4c)
Zmluvy o ES

Odporúčanie sa týka postupov pri očkovaní detí rodín, ktoré sa presťahovali do iného
členského štátu a zaoberá sa nedostatočným očkovaním proti niektorým chorobám,
ktorým je možné predchádzať očkovaním detí. V dôsledku voľného pohybu osôb v rámci
EÚ má čoraz viac občanov EÚ skúsenosti so zdravotnými systémami, ktoré fungujú inak
než tie v ich krajine pôvodu. Rozdielne doby očkovania môžu týmto rodinám spôsobiť
problémy a ohroziť tak ich zdravie.

Oznámenie
o boji
proti Nelegislatívne
HIV/AIDS v EÚ a susedných opatrenie/oznámenie
krajinách – stratégia a druhý Komisie
akčný plán (2010 – 2014)

V mnohých členských štátoch a susedných krajinách predstavuje HIV/AIDS hlavnú
výzvu. Napriek tomu, že sa pri diagnostikovaní, liečení a starostlivosti dosiahol významný
pokrok, počet novo nakazených osôb HIV v Európe stále rastie. V závislosti od situácie sú
hlavnými problémami napr. nákaza mladých ľudí, obmedzený prístup k liečbe a liekom
alebo stigmatizovanie choroby a diskriminácia ľudí nakazených HIV/AIDS.
Nová stratégia sa bude zameriavať na priority a opatrenia zamerané na lepší prístup
k liečbe, starostlivosti a podpore v rámci celej Európy a na opatrenia proti stigmatizovaniu
a diskriminácii, a bude prepojená so širšími otázkami týkajúcimi sa verejného zdravia ako
napr. úrazy, užívanie drog a sexuálne zdravie.

Správa o financovaní rozvoja Nelegislatívne
a o účinnej pomoci EÚ – opatrenie/oznámenie
smerom
k dosiahnutiu Komisie
rozvojových cieľov tisícročia

SK

Povinná správa o financovaní rozvoja a o účinnej pomoci má v roku 2009 výnimočný
význam najmä kvôli osobitnému medzinárodnému kontextu: Je predložená po zasadnutí
v Akkre (Tretie fórum na vysokej úrovni o účinnej pomoci, september 2008), po zasadnutí
v New Yorku (zasadnutie OSN na vysokej úrovni o rozvojových potrebách Afriky
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a rozvojových cieľoch tisícročia, 22. a 25. septembra 2008) a po konferencii v Dauha
(nadväzujúca medzinárodná konferencia o financovaní rozvoja s cieľom preskúmať
implementovanie konsenzu z Monterey, november – december 2008). Je veľmi dôležité
stavať na podnetoch z týchto medzinárodných podujatí s cieľom presadzovať európsku
agendu a opätovne potvrdiť záväzok súvisiaci so zrýchlením tempa pri dosahovaní
rozvojových cieľov tisícročia.
Oznámenie o sociálnej ochrane Nelegislatívne
v oblasti zdravia a o reforme opatrenie/oznámenie
financovania
zdravotných Komisie
systémov
v rozvojových
krajinách

Oznámenie
o strednodobom Nelegislatívne
prieskume
finančných opatrenie/oznámenie
nástrojov RELEX
Komisie
Oznámenie o piatich rokoch od Nelegislatívne
rozšírenia EÚ
opatrenie/oznámenie
Komisie

Rozvojové krajiny by mali byť schopné poskytovať svojim obyvateľom spravodlivé
zdravotnícke služby dobrej kvality a tak prispieť k posilneniu národnej súdržnosti
a dosahovaniu rozvojových cieľov tisícročia. Bez jasného úplného a predvídateľného
národného plánu financovania zdravotných systémov, navrhnutého všetkými národnými
a medzinárodnými zainteresovanými partnermi, nie je možné dosiahnuť trvalo udržateľný
rozvoj. Toto oznámenie poskytne odpoveď na európskej úrovni a operačné nástroje, do
ktorých budú zapojení darcovia, príslušné krajiny a ďalší potenciálni aktéri (diaspóra,
nadácia atď.).
Legislatívny orgán vložil do každého zo siedmich finančných nástrojov RELEX na roky
2007 – 2013 doložku o preskúmaní. V tejto doložke sa stanovuje, že správa
vyhodnocujúca implementáciu príslušných nariadení by mala byť predložená
legislatívnemu orgánu podľa potreby spolu s legislatívnymi návrhmi, ktoré sú potrebné na
uskutočnenie úprav.
V roku 2009 uplynie 5 rokov od rozšírenia o desať nových členských štátov. Zdá sa, že
dôsledky rozšírenia nie sú dostatočne dobre chápané v starých ani v nových členských
štátoch. Je dôležité vyhodnotiť ekonomické účinky rozšírenia pre staré aj nové členské
štáty s cieľom zistiť, kde sa nachádzajú silné a slabé stránky a aké sú dôsledky na
jednotlivé politiky.

(37 iniciatív)
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PRÍLOHA 2 – Zoznam iniciatív zameraných na zjednodušenie predpisov
Názov

Typ právneho aktu
na účely
zjednodušenia

Rozsah pôsobnosti a ciele

Nariadenie
Komisie Preskúmanie
o fyzických
kontrolách
vyvážaných
poľnohospodárskych
výrobkov,
na
ktoré
sa
vzťahujú náhrady

So zreteľom na jednotnú spoločnú organizáciu trhu od 1. januára 2009 bude toto
nariadenie spolu s dvoma existujúcimi nariadeniami Komisie č. 2090/2002 a 3122/94
zlúčené do jedného nového nariadenia, ktoré nadobudne účinnosť v ten istý deň.

Oznámenie Komisie, ktorým
sa potvrdzuje formálne
uznanie, že určité akty práva
Spoločenstva v oblasti
poľnohospodárstva sa stali
zbytočnými

Cieľom tohto návrhu je vyhlásiť obsolentnosť právnych aktov Komisie, ktoré stratili
praktický alebo širší význam, a prispieť tak k cieľom aktualizácie a zjednodušenia acquis
Spoločenstva. Vyňatie týchto aktov objasní „významné“ acquis aktov, ktoré sa aktívne
uplatňujú a sú všeobecne platné.

Nariadenie
o intervencii
sušeným
mliekom

Komisie Preskúmanie
na trhu so
odstredeným

Preskúmanie nariadenia
Komisie č. 1973/2004, ktorým
sa implementujú kontroly
stavu reformy, pokiaľ ide
o schémy podpory stanovené

SK

Zrušenie

Prepracovanie

Cieľom tejto iniciatívy je zmeniť a doplniť vykonávacie predpisy v súvislosti so zrušením
podpory pre súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a implementovať nové
zavedené pravidlá o štandardizácií obsahu bielkovín v sušenom odstredenom mlieku.
Zavádzajú sa technické objasnenia a zjednodušenia (napr. týkajúce sa bezpečnostných
ustanovení).
Nariadenie Rady č. 1782/2003 by malo byť v roku 2008 nahradené novým nariadením
o priamych platbách. Cieľom prepracovania je odstrániť obsolentné ustanovenia súvisiace
so schémami pomoci, ktoré sa majú zrušiť alebo oddeliť na základe kontroly stavu
reformy.
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v hlavách IV („ďalšie schémy
pomoci“) a IV a tohto
nariadenia
Preskúmanie
nariadenia Prepracovanie
Komisie č. 796/2004, ktorým
sa implementujú výsledky
kontroly stavu reformy, pokiaľ
ide
o krížové
plnenie,
moduláciu
a integrovaný
správny a kontrolný systém
(IACS)

Nariadenie Rady č. 1782/2003 by malo byť v roku 2008 nahradené novým nariadením
o priamych platbách. Cieľom prepracovania je stanoviť spoločné pravidlá pre schémy
priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určitých schém podpory
pre poľnohospodárov.

Preskúmanie
nariadenia Prepracovanie
Komisie č. 795/2004, ktorým
sa implementujú výsledky
kontroly stavu reformy, pokiaľ
ide o schému
jednotných
platieb

Nariadenie Rady č. 1782/2003 by malo byť v roku 2008 nahradené novým nariadením
o priamych platbách. Cieľom prepracovania nariadenia 795/2004 je odstrániť obsolentné
ustanovenia súvisiace so zriadením schémy jednotných platieb zavedenej reformou
spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003 alebo dočasné pravidlá súvisiace
s následným začlenením odvetví do schémy jednotných platieb.

Nariadenie Komisie, ktorým Prepracovanie/preskú
sa stanovujú spoločné pravidlá manie
týkajúce sa výkupu v rámci
verejnej intervencie

Iniciatíva je výsledkom návrhov v rámci kontroly stavu reformy. Projekt sa týka
zjednodušenia a harmonizácie podrobných pravidiel pre intervenciu, najmä v oblasti
obilnín, mliečnych výrobkov a mäsa formou horizontálneho právneho aktu.

Nariadenie Rady, ktorým sa Zrušenie
zrušuje niekoľko obsolentných
právnych aktov týkajúcich sa
poľnohospodárstva

Cieľom tohto nariadenia je zrušiť právne akty Rady, ktoré sú obsolentné a nemajú
praktický alebo širší význam, a prispieť tak k cieľom aktualizácie a zjednodušenia acquis
Spoločenstva. Vyňatie týchto aktov objasní „významné“ acquis aktov, ktoré sa aktívne
uplatňujú a sú všeobecne platné.
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Oznámenie
o presadzovaní Preskúmanie
právnych predpisov v oblasti
štátnej pomoci vnútroštátnymi
súdmi

Prieskum oznámenia o spolupráci medzi vnútroštátnymi súdmi a Komisiou v oblasti
štátnej pomoci z roku 1995. Nové oznámenie podporí vnútroštátne súdy a pomôže im čeliť
prípadom neoprávnenej pomoci tým, že stanoví uplatniteľnú judikatúru Spoločenstva
a rozhodovacie postupy. Zároveň aktualizuje a posilní mechanizmy podpory určené pre
vnútroštátne súdy. Prostredníctvom racionalizácie a zlepšenia existujúcich usmernení toto
oznámenie uľahči prácu vnútroštátnych súdov pri presadzovaní právnych predpisov
v oblasti štátnej pomoci.

Kódex osvedčených postupov Preskúmanie
v oblasti štátnej pomoci

Cieľom kódexu osvedčených postupov je zaviesť na strane Komisie a členských štátov
osvedčené postupy, ktoré zvýšia efektivitu, transparentnosť a predvídateľnosť postupov
štátnej pomoci. Efektivitu by bolo možné zvýšiť napríklad zlepšením kontaktov pred
predložením notifikácie, motivovaním členských štátov poskytovať kompletnejšie
notifikácie, štandardizovanejšou výmenou informácií s členskými štátmi, ako aj
zjednodušením vnútorných postupov. Predvídateľnosť by bolo možné zlepšiť zrýchlením
prijímania rozhodnutí. Členské štáty by mali byť transparentnejšie informované, pokiaľ
ide o procedurálne kroky a predpokladané termíny.

Oznámenie o zjednodušenom Preskúmanie
postupe
v oblasti
štátnej
pomoci

Cieľom zjednodušeného postupu v oblasti štátnej pomoci je zabezpečiť rýchle prijímanie
jasných rozhodnutí v notifikovaných prípadoch pomoci vrátane prípadov, o ktorých sa
rozhoduje na základe časti štandardného hodnotenia nástrojov pre horizontálnu štátnu
pomoc, ako aj prípadov, ktoré iba potvrdzujú predchádzajúce rozhodnutia. Oznámenie by
malo prispieť k zlepšeniu efektivity postupov v oblasti štátnej pomoci zjednodušením
postupov pre tieto typy prípadov.

Iniciatíva
zameraná
pohybového
vyplývajúce
povolania

Iniciatíva nadväzuje na druhú fázu konzultácií sociálnych partnerov. Cieľom tejto
iniciatívy je zhrnúť v jednom legislatívnom nástroji ustanovenia o ochrane zdravia
a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami porúch pohybového ústrojenstva pri výkone
povolania. Tieto ustanovenia sa v súčasnosti nachádzajú v niekoľkých rôznych
smerniciach, menovite v smernici Rady 90/269/EHS a smernici Rady 90/270/EHS. Jediný
legislatívny nástroj by bol komplexnejší, prehľadnejší a ľahšie uplatniteľný. Nový nástroj
pomôže zamestnávateľom čo do právnej jednoznačnosti a pracovníkom v zabezpečení
lepšej ochrany proti rizikám porúch pohybového ústrojenstva.
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Prieskum
smernice Preskúmanie
Európskeho
parlamentu
a Rady 2000/35 o boji proti
oneskoreným
platbám
v obchodných transakciách

Niektoré kľúčové ustanovenia súčasnej smernice nie sú jasné alebo ich implementácia je
náročná, čo spôsobuje rôzne prekážky podnikom, ktoré sa domáhajú svojich práv
v prípade oneskorených platieb. Celkovým cieľom je odradiť dlžníkov od oneskorených
platieb a zaviesť opatrenia, ktoré veriteľom umožnia naplno presadzovať všetky práva, na
ktoré majú nárok pri oneskorených platbách. Zjednodušenie by zahŕňalo objasnenie
výpočtu uplatniteľnej úrokovej sadzby, lepší opis povahy a rozsahu „výhrady vlastníctva“,
nové definície druhov obchodných transakcií, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, lepšie
vymedzenie „opodstatnených nákladov na vymáhanie“, vrátane interných
administratívnych nákladov súvisiacich s oneskorenou platbou.

Nariadenie
týkajúce
sa Prepracovanie
typového
schválenia
poľnohospodárskych a lesných
vozidiel

Tento návrh zjednoduší právne predpisy ES o poľnohospodárskych a lesných traktoroch
tým, že nahradí existujúce právne predpisy (vrátane súčasnej rámcovej smernice
a jednotlivých smerníc) jedným hlavným nariadením. Návrhom sa zruší 24 smerníc.
Takisto zavedie vyššie požiadavky na brzdy traktorov.

Zmena a doplnenie prílohy IV Preskúmanie
k nariadeniu č. 2003/2003
o hnojivách

Cieľom zmeny a doplnenia je zabezpečiť, aby sa normy CEN mohli považovať za
oficiálne metódy analýz, ktoré sa používajú ako referencie pri úradných kontrolách.
Aktualizované verzie noriem CEN sa už nebudú začleňovať do právneho aktu, ale budú
existovať vo forme samostatných noriem, na ktoré bude odkazovať právo Spoločenstva –
bude zrušený podrobný opis skúšobných metód, ktorý je v súčasnosti obsiahnutý v prílohe.

Smernica alebo nariadenie Prepracovanie
o zdravotníckych pomôckach

Cieľom je zjednodušiť a posilniť pravidlá, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany
zdravia a hladké fungovanie vnútorného trhu.

Nariadenie
týkajúce
sa Prepracovanie
typového schválenia dvojalebo
trojkolesových
motorových vozidiel

Tento návrh zjednoduší právne predpisy ES o dvoj- alebo trojkolesových motorových
vozidlách tým, že nahradí existujúce právne predpisy (vrátane súčasnej rámcovej smernice
a jednotlivých smerníc) jedným hlavným nariadením. Návrhom sa zruší 14 smerníc.
Zavedie najnovšie právne predpisy v oblasti emisií, ABS a automatických systémov
núdzového brzdenia pre dvoj- a trojkolesové vozidlá.
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Návrh právneho nástroja na Preskúmanie
podporu rozvoja spoločného
systému environmentálnych
informácií

Ciele zjednodušenia zahŕňajú:
– modernizáciu a racionalizáciu podávania správ z oblasti životného prostredia s cieľom
uľahčiť dostupnosť údajov v súlade so zásadou o spracovávaní informácií čo najbližšie
k zdroju a ich následnom zozbieraní a poskytnutí širokému okruhu subjektov,
– včasnú dostupnosť informácií/údajov, najmä zjednodušením súčasného prístupu
k obdobiam pre podávanie správ,
– zrušenie/racionalizáciu obsolentného alebo prekrývajúceho sa podávania správ na
základe preskúmania právnych predpisov.

Nariadenie Rady č. 1172/98 Preskúmanie
o štatistických
výkazoch
o cestnej nákladnej doprave

Cieľom je v rámci Európskeho štatistického systému (EŠS) vytvoriť nástroj, ktorý umožní
riadiť prieskumy štatistík nákladnej cestnej dopravy prostredníctvom hlásenia požiadaviek
(prahový počet vozidiel na krajinu, ktorá podáva hlásenie), rozsahu prieskumu (typy
zahrnutých vozidiel) a normy presnosti (upraviteľná komitológiou). Po dohode s VŠP
(Výbor pre štatistický program) je v závislosti od podávania správ možné hustotu
(zameranie sa na medzinárodné operácie a ťažké vozidlá) a vzorku (opatrenia presnosti je
možné prispôsobiť potrebe údajov) vozidiel nákladnej cestnej dopravy znížiť.

Zmena a doplnenie nariadenia Preskúmanie
č.
44/2001
o právomoci
a o uznávaní
a
výkone
rozsudkov
v občianskych
a obchodných veciach

Cieľom je zabezpečiť voľný pohyb všetkých rozsudkov v EÚ zrušením doložky
vykonateľnosti a prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia novým medzinárodným
nástrojom v príslušnej oblasti. Nariadením sa takisto zrušia medzistupne, ktoré občania
musia absolvovať pre získanie overenia súdneho rozhodnutia a jeho uplatnenia
v zahraničí.

Nariadenie Rady o reforme Preskúmanie
spoločnej organizácie trhov
s produktmi
rybolovu
a akvakultúry

Spoločná organizácia trhu (SOT) bola vytvorená na dosiahnutie cieľov stanovených
v článku 33 zmluvy v odvetví rybného hospodárstva, predovšetkým na zabezpečenie
stability trhu a zaručenie spravodlivého príjmu pre výrobcov. Súčasné ciele sa zameriavajú
na podporu trvalo udržateľných činností v oblasti rybolovu a uvádzania na trh. Spoločná
organizácia trhu, ktorá funguje od roku 1971, prešla časom mnohými zmenami a táto
organizácia s novou štruktúrou funguje od 1. januára 2001. Účinnosť a efektivita tejto
politiky je v súčasnosti predmetom hodnotenia. Návrh sa zameriava na zohľadnenie
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rozvoja trhu, zmien činností v oblasti rybolovu a nedostatkov zistených pri implementácii
v súčasnosti platných ustanovení.

Vykonávacie pravidlá Komisie Preskúmanie
k reformovanému
rámcu
kontroly
a presadzovaniu
predpisov

Nové pravidlá zmodernizujú a zjednodušia postupy vnútroštátnych administratív
a zúčastnených strán a umožnia ich lepšie vykonávanie. V odvetví a vo verejnej
administratíve je potrebné zmierniť administratívnu záťaž a obmedzenia zvýšeným
využívaním nástrojov IT na zníženie povinností súvisiacich s podávaním správ. Všetky
aspekty súvisiace s kontrolou a monitorovaním činností v oblasti rybolovu (oznamovanie
úlovkov, tolerančné rozpätia, vyhlásenia o vykládkach, preprava, lokalizácia plavidla atď.)
sa zjednodušia. Takisto sa zahrnú nové zložky na riešenie výziev súvisiacich
s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom.

Oznámenie
Komisie Zrušenie
o formálnom
uznávaní
obsolentnosti a štyri návrhy,
ktorými sa zrušujú obsolentné
právne
nástroje
v oblasti
spoločnej rybárskej politiky

Prieskumom základného práva Spoločenstva týkajúceho sa spoločnej rybárskej politiky
v súvislosti s „akčným plánom o zjednodušení a zlepšení spoločnej rybárskej politiky na
roky 2006 – 2008“ sa odhalilo, že niekoľko aktov práva Spoločenstva vyčerpalo svoj
právny účinok napriek tomu, že neboli formálne zrušené a ani v nich nebolo uvedené
žiadne časové obmedzenie v súvislosti s ich platnosťou. Pre zrušenie aktov, ktoré sú stále
formálne platné, je potrebné použiť ten istý splnomocňujúci akt, na základe ktorého sa
vytvoril základ pôvodného aktu. V prípade, že právny základ takéhoto aktu už neplatí,
Komisia prostredníctvom oznámenia uverejní formálne uznanie obsolentnosti.

Prepracovanie
rozhodnutí Prepracovanie
týkajúcich sa kontrol poistenia
zodpovednosti
za
škodu
spôsobenú
prevádzkou
motorových vozidiel

Za posledných pár rokov Komisia prijala niekoľko rozhodnutí (2003/542/ES,
2004/332/ES, 2005/849/ES a 2007/482/ES) o zrušení kontrol poistenia v súvislosti
s pristupujúcimi krajinami do EÚ. Cieľom prepracovania je zjednodušiť a objasniť schému
týchto rozhodnutí prijatú v súlade s článkom 2 smernice 72/166/ES o poistení motorových
vozidiel.
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Prepracovanie
o prospekte

smernice Prepracovanie

Určia sa oblasti, v ktorých sú potrebné legislatívne zmeny na zlepšenie a zjednodušenie
uplatňovania tejto smernice s cieľom znížiť administratívnu záťaž na emitentov bez toho,
aby došlo k zníženiu úrovne ochrany investorov. Zrušia sa informačné požiadavky, ktoré
duplikujú požiadavky smernice o transparentnosti (článok 10), rozšíri sa rozsah výnimiek
pre systémy zamestnaneckých akcií (článok 4 ods. 1 písm. e)) a objasnia sa zodpovednosti
v prípade niekoľkonásobného predaja (článok 3 ods. 2).

Prepracovanie
o zneužívaní trhu

smernice Prepracovanie

V súlade s prístupom Komisie o lepšej regulácii prebieha prieskum smernice o zneužívaní
trhu v EÚ. Hlavná pozornosť sa venuje oblastiam, v ktorých by sa mohlo dosiahnuť
zlepšenie: i) racionalizáciou/znížením administratívnej záťaže súvisiacej napr.
so zverejňovaním povinností vedúcich pracovníkov spoločnosti a s povinnosťou zostaviť
a viesť zoznam interných pracovníkov, ii) zjednodušením a posilnením dohľadu
vykonávaného na úrovni členských štátov.
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Zjednodušenie
o účtovníctve

smerníc Preskúmanie

Cieľom je umožniť členským štátom oslobodiť mikropodniky od účtovných požiadaviek
a preskúmať smernice o účtovníctve (4. a 7. smernicu o práve obchodných spoločností),
aby zohľadňovali záujem malých podnikov a znížili administratívnu záťaž o viac ako
5 miliárd EUR.

Vykonávacie opatrenia pre Preskúmanie
rýchly výstražný systém pre
potraviny a krmivá (RASFF)

Cieľom vykonávacích opatrení je zabezpečiť jednotnú prevádzku RASFF všetkými členmi
siete tým, že sa: vymedzí rozsah systému, zriadia kontaktné miesta, vymedzí úloha
Komisie, vypracujú a poskytnú príslušné oznámenia, vyhodnotia a ďalej spracujú
oznámenia, vymedzia pravidlá výmeny informácií RASFF s tretími krajinami, stanovia
požiadavky na dôvernosť.

Nariadenie
a predmetoch
určených
s potravinami

Prepracovanie smerníc o materiáloch z plastu určených pre styk s potravinami do jedného
nariadenia s cieľom urýchliť poskytovanie povolení pre nové doplnkové látky
a monoméry a zjednodušiť, objasniť a aktualizovať pravidlá testovania migračných
limitov, zrušiť obsolentné pravidlá, ako napr. analytické metódy v smerniciach
80/766/EHS a 81/432/EHS, zrušiť niektoré časti smernice 82/711/EHS, ktoré neobsahujú
pravidlá testovania, ale interpretácie a vysvetlenia, a odstrániť protichodné pravidlá medzi
smernicami 82/711/EHS a 2002/72/ES, pokiaľ ide o uplatniteľnosť a medzi smernicami
82/711/EHS a 85/572/EHS, pokiaľ ide o vymedzenie niektorých potravinových
simulantov.

o materiáloch Prepracovanie
z plastu
pre
styk

Prepracovanie smernice
1999/36/ES
o prepravovateľných
tlakových zariadeniach

Prepracovanie

Niektoré doložky sa stali obsolentnými a na niektoré otázky sa v súčasnosti vzťahujú
medzinárodné dohody o preprave nebezpečného tovaru. Je potrebné odstrániť protiklady
vyplývajúce z týchto medzinárodných dohôd a zároveň zohľadniť prechodné dohody na
úrovni medzivládnych organizácií (OSN pre cestnú dopravu, OTIF pre železničnú
dopravu). Je potrebné zrušiť 4 smernice o tlakových nádobách (76/767/EHS, 84/525/EHS,
84/526/EHS a 84/527/EHS) a integrovať stále relevantné ustanovenia do revízie smernice
1999/36/ES.
Takisto je potrebné zosúladiť existujúcu smernicu s pravidlami „nového prístupu“
k voľnému pohybu tovaru, ktoré sú v konečnej fáze formálneho prijímania, so zreteľom na
nový legislatívny rámec pre uvádzanie výrobkov na trh.
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Prepracovanie
prvého Prepracovanie
legislatívneho
balíka
o železniciach: zjednodušenie
a modernizácia legislatívneho
rámca pre prístup na trh
železničnej dopravy

S cieľom zjednodušiť príslušnú legislatívu, tri uvedené smernice sa zlúčia a zmení sa ich
štruktúra a zároveň sa vo všetkých právnych aktoch odstránia krížové odkazy. To povedie
k lepšej čitateľnosti, čo umožní lepšiu a zosúladenú implementáciu v členských štátoch
a následne zníženie administratívnej záťaže. Okrem toho sa posilnia ďalšie právne
ustanovenia, najmä inštitucionálne dojednania, ktoré sa týkajú posilnenia právomocí
regulačných orgánov a posilnenia spolupráce vedúcich pracovníkov železničnej
infraštruktúry pri poskytovaní medzinárodných služieb, aby sa podporil vznik skutočného
vnútorného trhu a aby sa odstránili prekážky existujúce v železničnej doprave pri
poskytovaní medzinárodných služieb. Komisia dúfa, že sa vďaka celkovému posilneniu
právneho a inštitucionálneho rámca znížia náklady železničných podnikov súvisiace
s prístupom na trh.

Smernica
námorných lodí

o vybavení Prepracovanie

Smernica 96/98/ES bola od svojho prijatia trikrát zmenená a doplnená po technickej
stránke a ďalšie dve technické zmeny a doplnenia sa v súčasnosti pripravujú (v uvedenom
poradí sa týkajú komitologického postupu a technických príloh). Okrem toho bude mať
nový legislatívny rámec pre marketing výrobkov priamy vplyv na niekoľko základných
prvkov (oznámené orgány, dohľad nad trhom a bezpečnostná doložka). Navyše je
potrebné zásadným spôsobom preskúmať súčasný systém periodického vykonávania
technických aktualizácií, aby sa zohľadnilo tempo legislatívnej činnosti Medzinárodnej
námornej organizácie. Preto sa má existujúca smernica prepracovať alebo zrušiť
a nahradiť novou smernicou.

Prepracovanie
regulačného Prepracovanie
rámca
Spoločenstva
týkajúceho
sa
prepravy
rádioaktívneho materiálu

Na úrovni Spoločenstva existuje v súčasnosti viac ako 30 smerníc, nariadení a odporúčaní,
ktoré riadia prepravu rádioaktívneho materiálu. Rovnako existujú nezáväzné
medzinárodné pravidlá. Nekonzistentná transpozícia týchto pravidiel znamená, že existuje
zbytočne vysoký stupeň komplexnosti spôsobujúci problémy v praxi na území členských
štátov, vrátane zvýšených nákladov a oneskorení. Zjednodušenie týchto pravidiel
a postupov by tieto náklady mohlo znížiť. Počiatočný odhad by tak mohol znížiť náklady
na pracovnú silu o 50 % a náklady na operátorov o 30 %.

(33 iniciatív)
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PRÍLOHA 3 – Zoznam návrhov stiahnutých pred ich schválením
Názov

KOM/SEK/medz
iinštitucionálne
číslo

Odôvodnenie stiahnutia

Návrh aktu o prispôsobení
podmienok pristúpenia
zjednotenej Cyperskej republiky
k Európskej únii

KOM(2004) 189

Návrh súvisí s Annanovým plánom na vyriešenie cyperského problému a znovuzjednotenie
z roku 2004. V prípade celkového nového urovnania bude musieť Komisia predložiť nový návrh
Aktu o prispôsobení, ktorý bude vychádzať z nového plánu na urovnanie (pravdepodobne
v roku 2009). Tento návrh sa stal obsolentným.

Návrh rozhodnutia Rady
o podpísaní Dohovoru
o medzinárodných zábezpekách
na mobilné zariadenia a jeho
Protokolu týkajúceho
sa záležitostí špecifických pre
letecké zariadenia, ktoré boli
spoločne prijaté v Kapskom
Meste 16. novembra 2001, zo
strany Európskeho spoločenstva

SEK(2002) 1308/1

Tieto návrhy sa nahradia zmeneným a doplneným návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí
Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia a jeho Protokolu týkajúceho
sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia, ktoré boli spoločne prijaté v Kapskom meste
16. novembra 2001, zo strany Európskeho spoločenstva, ktorý Komisia prijala v auguste 2008 –
KOM (2008) 508, 2008/0162/CNS. Tieto návrhy sa stali obsolentnými.

Návrh rozhodnutia Rady
o uzatvorení Dohovoru
o medzinárodných zábezpekách
na mobilné zariadenia a jeho
Protokolu týkajúceho
sa záležitostí špecifických pre
letecké zariadenia, ktoré boli
spoločne prijaté v Kapskom
Meste 16. novembra 2001, zo

SEK(2002) 1308/2
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strany Európskeho spoločenstva.

Návrh
nariadenia
Rady, KOM(2003) 558 Keďže bolo rozhodnuté, že sa do víz nebudú vkladať biometrické prvky, a keďže bolo
ktorým sa mení a dopĺňa 2003/0217/CNS
v tomto zmysle zmenené a doplnené nariadenie o povolení na pobyt, tento návrh sa stal
nariadenie (ES) č. 1683/95
obsolentným.
stanovujúce jednotný formát
víz
Návrh rámcového rozhodnutia KOM(2005) 276/2
Rady
posilnení 2005/0128/CNS
trestnoprávneho rámca na
potláčanie
poškodzovania
duševného vlastníctva

Návrh nahradený zmeneným a doplneným návrhom smernice Európskeho parlamentu
a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného
vlastníctva, dokument KOM (2006) 168 z 26. apríla 2006 / 2005/0127/KOD (pozri písomný
postup 2006/669), na základe rozhodnutia Súdneho dvora z 13. septembra 2005 (C-176/03).
Návrh rámcového rozhodnutia Rady sa stal obsolentným.

Návrh
rozhodnutia
Rady KOM(2005) 317 Prekrýva sa s Prümskou zmluvou, ktorá bola transponovaná rozhodnutím Rady
o zlepšení
policajnej 2005/0131/CNS
o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej
spolupráce medzi členskými
činnosti, prijatým 23. júna 2008. Tento návrh sa stal obsolentným.
štátmi Európskej únie, najmä
na vnútorných hraniciach,
ktorým sa mení a dopĺňa
Dohovor, ktorým sa vykonáva
Schengenská dohoda
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Návrh
rozhodnutia
Rady KOM(2006) 505
o uzavretí dohody vo forme
výmeny listov o dočasnom
uplatňovaní
Dohody
o spolupráci
v
sektore
rybolovu medzi Európskym
spoločenstvom a Mauritánskou
islamskou republikou týkajúcej
sa rybolovu v mauritánskych
rybolovných
oblastiach
a Protokolu, ktorým sa na
obdobie od 1. augusta 2006 do
31. júla 2008 stanovujú
možnosti rybolovu a finančný
príspevok

V júli prijala Rada novú dohodu s Mauritániou ako nariadenie Rady (ES) č. 704/2008
z 15. júla 2008 o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný
príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom
a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012.
Tento návrh sa preto stal obsolentným.

Návrh
rozhodnutia
Rady KOM(2003) 783
o podpise Haagskeho dohovoru
o právnych predpisoch, ktoré
sa uplatňujú na určité práva,
pokiaľ ide o cenné papiere
uschované u sprostredkovateľa

Komisia zmenila svoj prístup a môže uvažovať o predložení nového návrhu, najmä so
zreteľom na otázku kolízie práva, ktorý by vychádzal z komplexnejšieho posúdenia vplyvu.
Tento návrh neplní preto žiadny účel a stal sa obsolentným.

Návrh
medziinštitucionálnej KOM(2005) 59
dohody o vytvorení rámca pre
európske regulačné agentúry

V oznámení prijatom v marci – dokument KOM (2008) 135, Komisia oznámila svoj zámer
stiahnuť tento návrh a predložila opatrenia, ktoré plánuje uskutočniť s cieľom dosiahnuť
pokrok v súvislosti so spoločným rámcom. Komisia sa domnieva, že výzva na vytvorenie
medziinštitucionálnej pracovnej skupiny by mala viesť k dosiahnutiu spoločného prístupu
k agentúram a predstavovala by alternatívu návrhu medziinštitucionálnej dohody. Tento
návrh neplní preto žiadny účel a stal sa obsolentným.
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Návrh
nariadenia
Rady KOM(2003) 297 Kodifikovaný akt bol zrušený. Tento návrh neplní žiadny účel a stal sa obsolentným.
o spoločnej organizácii trhu 2003/0104/CNS
s bravčovým
mäsom
(kodifikované znenie)
Návrh
rozhodnutia
Rady KOM(2006) 315 Kodifikovaný akt bol zrušený. Tento návrh neplní žiadny účel a stal sa obsolentným.
ustanovujúceho
kritéria 2006/0104/CNS
Spoločenstva na eradikáciu
a monitorovanie
niektorých
chorôb zvierat (kodifikované
znenie)
Návrh
nariadenia
Rady KOM(2006) 694 Kodifikovaný akt bol zrušený. Tento návrh neplní žiadny účel a stal sa obsolentným.
o produkcii násadových vajec 2006/0231/CNS
a jednodňovej hydiny a o ich
uvádzaní na trh (kodifikované
znenie)
Odporúčanie Komisie Rade SEK(2007)958
o účasti EÚ na činnostiach
medzinárodného
dialógu
o daniach

Po preskúmaní návrhu memoranda o porozumení nie je potrebné, aby Rada prijala základný
akt vo forme rozhodnutia Rady, ktoré splnomocňuje Komisiu dojednať účasť Spoločenstva
na práci medzinárodného dialógu o daniach. Odporúčanie sa preto stalo obsolentným.

Návrh
nariadenia
Rady KOM(2005) 398
týkajúceho sa vyrovnávacieho
mechanizmu uplatniteľného na
dovozy z určitých štátov, ktoré
nie sú členmi Európskeho
spoločenstva

Návrh nariadenia bol predložený ako prostriedok vyriešenia otázky tzv. systému „dvojitých
cien“, najmä v súvislosti s prístupovými rokovaniami niektorých krajín k WTO. Komisia
zmenila svoj prístup a uprednostňuje bilaterálne alebo multilaterálne rokovania, a preto už
nepovažuje tento dokument za potrebný. Tento návrh sa preto stal obsolentným.
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Návrh
smernice
Rady KOM(2002) 130
o kontrole
zapečatených
zdrojov vysoko rádioaktívneho
žiarenia

V súlade s postupom prijímania opatrení stanoveným v článkoch 31 a 41 Zmluvy
o Euratome musí Komisia najprv predložiť „koncept“ návrhu, ktorý sa následne zašle
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na pripomienkovanie. Komisia následne
predložila zrevidovaný návrh – dokument KOM (2003) 18. Pôvodný návrh neplní preto
žiadny účel a stal sa obsolentným.

Návrh smernice Európskeho KOM(2003) 155/2
parlamentu
a Rady 2003/0056/COD
o intermodálnych jednotkách
nakladania

Komisia sa domnieva, že tento právny akt už nie je potrebný. CEN už vypracoval predbežné
normy a prácu dokončí po tom, ako získa mandát Komisie. Pred udelením tohto mandátu
CEN je potrebné zvážiť, či by sa malo v cezhraničnej doprave povoliť používanie 45
stopových kontajnerov ISO, ktoré je možné v súčasnosti používať iba vo vnútroštátnej
doprave. Komisia v súčasnosti preskúmava túto otázku za použitia štúdie. Okrem toho
v súčasnosti prebieha výskum optimálnej veľkosti a pevnostných, ako aj komunikačných
a bezpečnostných vlastností intermodálnych jednotiek nakladania (ILU). Tento návrh sa
preto stal obsolentným.

Návrh
nariadenia
Rady, KOM(2003) 370
ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie
(EURATOM)
č. 2587/1999,
ktorým
sa
vymedzujú investičné projekty,
ktoré treba oznamovať Komisii
v súlade s článkom 41 Zmluvy
o založení
Európskeho
spoločenstva pre atómovú
energiu

So zreteľom na čas, ktorý uplynul od podania tohto návrhu, sa návrh stal obsolentným.
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Návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady
o kompenzáciách v prípade
nedodržania zmluvných
požiadaviek na kvalitu pre
nákladnú železničnú dopravu

KOM(2004)
144 So zreteľom na nesúhlas zákonodarcu a odvetvia z časti tohto návrhu, ktorá sa týkala zmluvných
2004/0050/COD
vzťahov, Komisia oznámila svoj zámer stiahnuť tento návrh v oznámení prijatom tento september –
dokument KOM (2008) 536. Komisia sa domnieva, že ciele tohto návrhu je možné dosiahnuť
prostredníctvom prebiehajúcich iniciatív, ktoré podporujú rozvoj hospodárskej súťaže
a zabezpečujú, aby odvetvie nákladnej železničnej dopravy disponovalo vysokokvalitnou
infraštruktúrou a súvisiacimi službami. Komisia má v úmysle predložiť v tomto ohľade nový
legislatívny návrh v novembri 2008. Tento návrh sa preto stal obsolentným.

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii KOM(2006) 709
Spoločenstva v ministerskej rade
Energetického
spoločenstva
týkajúcej
sa
určitých
procedurálnych
otázok
súvisiacich
s
rozpočtom
Energetického
spoločenstva,
procedurálnych
pravidiel
prijímania
krajín
za
pozorovateľov
a
pravidiel
o právach
a
povinnostiach
pozorovateľov v Energetickom
spoločenstve, ako aj o pozícii
týkajúcej
sa
prijímania
Moldavska, Ukrajiny, Nórska
a Turecka
za
pozorovateľov
v Energetickom spoločenstve

Keďže uvedené krajiny majú v súčasnej Rade status pozorovateľa, tento návrh už nie je relevantný
a stal sa obsolentným.

Návrh
nariadenia
Rady KOM(2007)
108
o rozpočtových
pravidlách 2007/0042/CNS
vzťahujúcich sa na Zásobovaciu
agentúru Euratomu

Komisia zmenila svoj prístup a bude sa teraz zaoberať cieľmi tohto návrhu zaradením ustanovení ad
hoc do všeobecného finančného nariadenia, ktoré je v súčasnosti podrobené revízii. Vďaka tomu
nebude potrebné používať pre obmedzený rozpočet zložité legislatívne postupy a predíde sa
zvyšovaniu počtu špecifických finančných nariadení. Tento návrh sa preto stal obsolentným.

(20 iniciatív)
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