EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 22.10.2013
COM(2013) 739 final
ANNEXES 1 to 5

PŘÍLOHY
ke
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
Pracovní program Komise na rok 2014

CS

CS

Příloha I: Prioritní opatření předkládaná k přijetí zákonodárcem
Opatření

Celý název

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Datum
přijetí

Jednotný
mechanismus pro
řešení problémů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení COM(2013) 520
problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení 2013/ 0253 (COD)
problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1093/2010

07/2013

Rámec pro ozdravné
postupy a řešení
problémů bank

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů COM(2012) 280
úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2012/ 0150 (COD)
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010

06/2012

Systémy pojištění
vkladů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů

KOM(2010) 368
2010/ 0207 (COD)

07/2010

Trhy finančních
nástrojů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského KOM(2011) 656
parlamentu a Rady 2004/39/ES
2011/ 0296 (COD)

10/2011

Retailové
bankovnictví (Akt
o jednotném trhu II)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, COM(2013) 266
změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky
2013/ 0139 (COD)

05/2013

Fondy dlouhodobých Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic
investic (Akt
o jednotném trhu II)
Opatření proti praní
peněz

COM(2013) 462
2014/ 0214 (COD)

06/2013

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a COM(2013) 45
financování terorismu
2013/ 0025 (COD)

02/2013
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Opatření

Celý název

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Datum
přijetí

Veřejné služby
zaměstnanosti

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti COM(2013) 430
(VSZ)
2013/ 0202 (COD)

06/2013

Vysílání pracovníků
(Aktu o jednotném
trhu I)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci COM(2012) 131
poskytování služeb
2012/ 0061 (COD)

03/2012

Volný pohyb
pracovníků

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům COM(2013)
udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků
2013/ 0124 (COD)

236 04/2013

Bezpečnost sítí a
informací

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 2012/CNECT/027
informací v Unii
COM(2013) 48
2013/ 0027 (COD)

02/2013

Telekomunikační
balíček

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu COM(2013) 627
elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2013/ 0309 (COD)
2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

09/2013

Balíček o platebních
službách
(Akt o jednotném
trhu II)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice
2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na
kartách

Elektronická
identifikace
a elektronické
podpisy
(Akt o jednotném
trhu I)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro COM(2012) 238
elektronické transakce na vnitřním trhu
2012/ 0146 (COD)

COM(2013) 547
07/2013
COM(2013) 550
2013/0264 (COD) 2013/0265
(COD)
06/2012
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Opatření

Celý název

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo
COM(2013) 25
COM(2013) 26/2
COM(2013) 27
COM(2013) 28
COM(2013) 29
COM(2013) 30
COM(2013) 31
2013/ 0016 (COD)
2013/ 0013 (COD)
2013/ 0014 (COD)
2013/0028 (COD)
2013/0029(COD)
2013/ 0015 (COD)
2013/ 0016 (COD)

Datum
přijetí
01/2013

Čtvrtý železniční
balíček (Akt
o jednotném trhu II)

Čtvrtý železniční balíček – dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské
konkurenceschopnosti a růstu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných
pravidlech normalizace účtů železničních podniků
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES)
č. 881/2004
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření
trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o
otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic

Systém pro
obchodování s
emisemi / letectví

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro COM(2013) 722
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020
mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké
dopravy

10/2013

Žaloby o náhradu
škody

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle COM(2013) 404
vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské 2013/ 0185 (COD)
soutěže

6/2013

Zadávání veřejných
zakázek
(Akt o jednotném
trhu I)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního KOM(2011) 895
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
KOM(2011) 896
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek
2011/ 0439 (COD)
2011/ 0438 (COD)

12/2011

Elektronická
fakturace při
zadávání veřejných
zakázek (Akt
o jednotném trhu II)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek

06/2013

COM(2013) 449
2013/ 0213 (COD)
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Opatření

Celý název

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Reformy pravidel pro Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém COM(2012) 744
úpadková řízení
řízení
2012/ 0360 (COD)
(Akt o jednotném
trhu II)

Datum
přijetí
12/2012

Balíček opatření na
ochranu údajů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním
osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

COM(2012)
COM(2012) 11
2012/ 0010 (COD)
2012/ 0011 (COD)

Úřad evropského
veřejného žalobce

Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

COM(2013) 534
2013/0255 (APP)

7/2013

Směrnice správní
spolupráce

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu COM(2013) 348
informací v oblasti daní
2013/0188 (CNS)

6/2013

Daň z finančních
transakcí

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

2/2013

Směrnice
o tabákových
výrobcích

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států COM(2012) 788
týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
2012/ 0366 (COD)

Nařízení
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských
o politických stranách politických nadací
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o
financování evropských politických stran

COM(2013) 71

COM(2012)
COM(2012)
2012/ 0237 (COD)
2012/ 0336 (COD)

10 01/2012

12/2012

499 09/2012
712
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Příloha II: Nové iniciativy1

Č.

Druh iniciativy2

Název

Popis oblasti působnosti a cílů

Zemědělství a rozvoj venkova
1. Přezkum politického a právního Legislativní/nelegislativní Jak je uvedeno v Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), v rámci tohoto přezkumu bude
rámce EU pro ekologickou produkci
posouzen význam stávajícího rámce pro ekologickou produkci (nařízení č. 834/2007 a sdělení KOM(2004) 415)
pro budoucí vývoj daného odvětví.
2. Přezkum režimu pro zemědělství Legislativní/nelegislativní Tato iniciativa přezkoumá opatření programu POSEI s ohledem na reformu SZP.
v nejvzdálenějších regionech POSEI
(program možnosti voleb z hlediska
odlehlosti a izolovanosti)
Klima, energetika a životní prostředí
3. Rámec
politiky
pro
a energetiku do roku 2030

klima Legislativní/nelegislativní Iniciativa vytvoří rámec politiky pro energetiku a klima pro období po roce 2020 do roku 2030 s cílem
poskytnout dlouhodobou perspektivu investicím, vytvořit udržitelnější, bezpečnější a konkurenceschopnější
energetický systém EU a zajistit, aby byla EU po roce 2020 schopna splnit cíle v oblasti klimatu a energetiky.

4. Rámec
pro
bezpečnou Legislativní/nelegislativní Cílem je zajistit, aby členské státy, které si to přejí, mohly bezpečně a účinně využívat možností, jaké nabízí
a zabezpečenou těžbu nekonvenčních
diverzifikace zdrojů energie a zlepšení konkurenceschopnosti, včetně výroby nekonvenčních uhlovodíků. Cílem
uhlovodíků
rámce je poskytnout hospodářským subjektům i občanům jednoznačnost a spolehlivost i u výzkumných projektů
a v souladu s očekáváním veřejnosti zajistit, že budou plně zohledněny emise skleníkových plynů a řízení
klimatických a environmentálních rizik pro zdraví .

1
2

Plány pro jednotlivé iniciativy jsou uvedeny na stránce: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm
Druh iniciativy se může změnit podle výsledku posouzení dopadů.
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Č.

Druh iniciativy2

Název

Popis oblasti působnosti a cílů

Hospodářská soutěž, včetně zemědělství
5. Modernizace státní
klíčových odvětvích

podpory

v Nelegislativní

Balíček dokončuje modernizaci státní podpory v klíčových odvětvích: posuzuje uplatňování pokynů pro státní
podporu pro letiště a letecké společnosti, reviduje pokyny pro státní podporu v oblasti ochrany životního
prostředí, pokyny pro výzkum, vývoj a inovace a pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci a
předkládá nové pokyny pro státní podporu v odvětví zemědělství a lesního hospodářství.

6. Modernizace státní podpory: Obecné Nelegislativní
nařízení o blokových výjimkách
(GBER)

Součástí modernizace státní podpory bude přezkum nařízení GBER, který bude podrobněji definovat obecná
kritéria slučitelnosti, aby se zvýšila účinnost výdajů a více zjednodušila správa. Balíček obsahuje nové nařízení
o blokových výjimkách v zemědělství a lesním hospodářství.

Hospodářská soutěž
7. Přezkum
pravidel
hospodářské Nelegislativní
soutěže
u
dohod
o převodu
technologií

Cílem přezkumu je aktualizovat stávající pravidla, jejichž platnost skončí v roce 2014 tak, aby se podpořilo
udělování licencí na práva k duševnímu vlastnictví, což napomůže inovacím a ochraně hospodářské soutěže.

Rozvoj a životní prostředí
8. Následná opatření s ohledem Nelegislativní
na rámec rozvoje po roce 2015

Jde o součást procesu, který slučuje rozvojové cíle tisíciletí, jejichž platnost skončí v roce 2015, s cíli v oblasti
udržitelného rozvoje do jednotného rámce pro ambiciózní agendu rozvoje po roce 2015. Kdy bude sdělení
zveřejněno závisí na probíhajících mezinárodních přípravných diskuzích.

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
9. Balíček mobility pracovních sil

Legislativní/nelegislativní Iniciativa usnadní volný pohyb osob v rámci EU tím, že bude lépe koordinovat systémy sociálního zabezpečení,
čímž se posílí práva občanů a podpoří růst a zaměstnanost. Balíček představí nedávné úspěchy a bude k němu
patřit také přezkum nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, jakož i iniciativy pro vysoce mobilní pracovníky.

10. Sdělení o vytváření pracovních míst Nelegislativní
v ekologické ekonomice

Sdělení se zaměří na hlavní opatření na podporu tvorby pracovních míst a na zvýšení účinnosti využívání zdrojů
na pracovišti, které je jedním z největších výzev pro konkurenceschopnost Evropy. Zaměří se na klíčová
hospodářská odvětví a pokusí se předpovědět vývoj potřeby nových dovedností v zájmu ekonomiky účinněji
využívající zdroje.
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Č.

Název

Druh iniciativy2

Popis oblasti působnosti a cílů

Energie
11. Stav provádění vnitřního trhu Nelegislativní
s energií a akční plán k provádění
vnitřního
trhu
s energií
na maloobchodní úrovni

S ohledem na cíl dokončit vnitřní trh s energií do roku 2014 předloží Komise zprávu o pokroku v provádění
acquis týkajícího se energetiky a opatření stanovených v akčním plánu, který uvádí sdělení o vnitřním trhu
s energií z listopadu 2012. Komise rovněž předloží iniciativu pro maloobchod, která má posílit postavení
spotřebitelů, a podpořit tak ve prospěch spotřebitelů energie hospodářskou soutěž a posílit architekturu
energetického systému.

Podniky a průmysl
12. Balíček politik v oblasti průmyslu

Nelegislativní

Sdělení o průmyslové politice se bude dále zabývat výrobou a souvisejícími službami v EU s cílem posílit
konkurenceschopnost evropských podniků. Balíček bude zahrnovat přezkum právních předpisů týkajících se
vnitřního trhu s průmyslovými výrobky. Tím se mají odstranit zbývající překážky obchodu, zvýšit kvalita
a účinnost právních předpisů a sladit acquis s nejnovějšími postupy a vývojem.

13. Akční plán pro obranný průmysl

Nelegislativní

Tato iniciativa stanoví soubor konkrétních opatření na zlepšení konkurenceschopnosti obranného průmyslu.

Legislativní

Iniciativa bude vycházet z pokroku v provádění plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje a vymezí klíčové
zásady, které jsou nezbytné pro to, aby EU plně využila potenciálu svého hospodářství, aby bylo produktivnější
a zároveň využívalo méně zdrojů a více pokročilo směrem k cyklickému hospodářství. Součástí iniciativy budou
závěry z vývoje vhodných ukazatelů a cílů, jakož i přezkum klíčových cílů v právních předpisech EU o
odpadech (v souladu s ustanoveními o přezkumu v rámcové směrnici o odpadech, směrnici o skládkách a
směrnici o obalech) a následné vyhodnocení směrnic o tocích odpadů, včetně posouzení možností, jak zvýšit
jejich vzájemnou soudržnost.

Životní prostředí
14. Účinné využívání zdrojů a odpady

Rovnost
15. Řešení rozdílů v odměňování žen a Nelegislativní
mužů

Tato iniciativa má v praxi podpořit a usnadnit účinné uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a
ženy a pomoci členským státům nalézt správný postup, jak zmenšit přetrvávající rozdíly v odměňování žen a
mužů.
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Č.

Druh iniciativy2

Název

Popis oblasti působnosti a cílů

Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech
16. Přistoupení EU k Evropské úmluvě Legislativní
o lidských právech – vnitřní pravidla

V souvislosti s nadcházejícím přistoupením k Evropské úmluvě o lidských právech iniciativa stanoví interní
provozní právní normy.

Vnější činnost a námořní politika
17. Strategie EU
bezpečnosti

v oblasti

námořní Nelegislativní

Společné sdělení s vysokou představitelkou stanoví soudržný strategický rámec jak pro vnitřní, tak i vnější
bezpečnost v námořní dopravě s cílem lépe řešit velké problémy v této oblasti, přičemž základem má být civilní
a vojenská spolupráce, komplementarita a sdílení zdrojů.

Vnitřní věci
18. Boj proti násilnému extremismu

Nelegislativní

Sdělení navrhuje členským státům, jak vyvíjet nové nástroje v boji proti násilnému extremismu nebo při jeho
prevenci. Bude vycházet z doporučení, která vypracovala evropská síť proti radikalizaci zřízená v roce 2011
a rovněž bude obsahovat prvky určené k revizi strategie EU pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů.

k rámci Nelegislativní

Iniciativa vytvoří rámec EU pro příspěvky k diskuzím o mezinárodním rámci pro snižování rizika katastrof po
roce 2015.

20. Budoucí
priority
v oblasti Nelegislativní
spravedlnosti a vnitřních věcí

Jelikož platnost Stockholmského programu skončí v roce 2014 a politiky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva
jsou plně začleněny do systému EU, předloží Komise sdělení o budoucnosti politiky EU v oblasti práva a nový
Evropský program pro vnitřní věci.

Humanitární pomoc
19. Příprava stanoviska
„post-Hyogo“

EU

Spravedlnost a vnitřní věci

Spravedlnost a podnikání
21. Evropský akt přístupnosti

Legislativní/nelegislativní Iniciativa zlepší zpřístupnění trhu se zbožím a službami osobám se zdravotním postižením a starším osobám, a to
na základě bezbarierového přístupu („design for all“). Tato iniciativa příznivá pro podnikání bude zahrnovat
závazná opatření na podporu zadávání zakázek a harmonizace norem v oblasti přístupnosti. V současnosti o ní
diskutuje průmysl a zúčastněné strany.
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Č.

Název

Druh iniciativy2

Popis oblasti působnosti a cílů

22. Nový přístup k neúspěchu v Legislativní/nelegislativní Cílem této iniciativy je stanovit minimální normy pro předúpadkové řízení (reorganizace) a nabídnout druhou
podnikání a platební neschopnosti
šanci poctivým podnikatelům. Iniciativa má odstranit překážky pro přeshraniční obchod a investice tím, že pro
dlužníky a věřitele se sídlem v různých členských státech vytvoří stejné podmínky.
Vnitřní trh a služby
23. Následná opatření k zelené knize Legislativní/nelegislativní Hlavním politickým cílem je zvýšit nabídku kapitálu pro dlouhodobé investice. To si může vyžádat přizpůsobení
o dlouhodobém
financování
nebo změnu rámcových podmínek, zejména regulaci finančních trhů, aby se zajistilo, že budou lépe schopny
hospodářství EU
zajistit dlouhodobé financování.
24. Přezkum acquis v oblasti autorského Legislativní/nelegislativní Účelem je přezkoumat ustanovení EU týkající se autorského práva, která jsou relevantní pro on-line dostupnost
práva
materiálu chráněného autorským právem a s ním souvisejícími právy. Cílem je zajistit účelnost tohoto rámce
v digitálním věku. To mimo jiné znamená, že moderní rámec, který podporuje inovativní tržní postupy, zaručuje
nositelům práv účinné uznávání a odměnu, trvale povzbuzuje tvořivost, kulturní rozmanitost a inovace, zvyšuje
možnost výběru a otevírá přístup k zákonným nabídkám ze strany konečných uživatelů, umožňuje vznik nových
obchodních modelů a účinněji přispívá k boji proti nelegálním nabídkám a pirátství.
25. Rámce pro řízení a řešení krizí Legislativní
nebankovních finančních institucí

Cílem této iniciativy je posílit finanční stabilitu a zároveň s rámcem pro bankovní sektor zajistit, že problémy
nebankovních finančních institucí budou vyřešeny, aniž by to zatížilo celý systém.

Ochrana finančních zájmů EU
26. Reforma úřadu OLAF

Legislativní

V návaznosti na sdělení o zlepšení řízení úřadu OLAF a posílení procesních záruk při vyšetřování lze nařízení o
úřadu OLAF dále systémově zlepšit, a to po vzoru procesních záruk uvedených v návrhu Komise na zřízení
Úřadu evropského veřejného žalobce. Tato zlepšení by mohla být použita i pro správní vyšetřování úřadu OLAF
a přijata ještě před zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce. Zlepšením by mj. mohlo být posílení právního
přezkumu vyšetřovacích opatření prostřednictvím nového úřadu nezávislého kontrolora procesních záruk a
posílené procesní záruky pro činnosti podobné prohlídkám a zabavení a prováděné úřadem OLAF v orgánech
Unie.

Výzkum a inovace a hospodářské a měnové záležitosti
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Č.

Název

Druh iniciativy2

27. Výzkum a inovace jako nové zdroje Nelegislativní
růstu

Popis oblasti působnosti a cílů
V návaznosti na Unii inovací toto sdělení posoudí, jakým způsobem podporuje inovační hospodářství
konkurenceschopnost. Zároveň poskytne základ pro určení prioritních investic a nezbytných strukturálních
reforem v kontextu fiskální konsolidace a uvolnění růstového potenciálu.

Právní stát
28. Právní stát v Evropské unii

Nelegislativní

Sdělení bude pokračovat v úvahách o rámci pro jednotnou reakci na situace, kdy je ohrožen právní stát.

Nelegislativní

Tato iniciativa navazuje na sdělení o budoucnosti DPH z prosince 2011 a jejím cílem je nabídnout pokyny
k tomu, jak provádět zásadu určení místa zdanění dodání zboží a služeb v rámci EU, která by mohla být
nejpraktičtějším způsobem pro budoucnost. Znamená to, že se tak vzdáváme dlouhodobého cíle zdanění
v členském státě původu.

Daně a celní unie
29. Vytvoření konečného systému DPH
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Příloha III: Opatření REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů)

Č.

Druh iniciativy1

Název

Popis

1.

Přepracování a sloučení tří směrnic
informování pracovníků a konzultací s nimi2

v oblasti Legislativní (přepracování)

Přepracování a sloučení tří směrnic v souladu s posouzením jejich účelnosti
(„fitness check“) z července 2013.3 Cílem je reagovat na některé problémy zmíněné
v pracovním dokumentu útvarů Komise (a zlepšit fungování těchto směrnic). Tato
iniciativa je předmětem konzultací se sociálními partnery.

2.

Revize právních předpisů o hygieně potravin

Legislativní (zjednodušení,
nahrazení)

Hygienické předpisy budou nahrazeny novým aktem, budou zjednodušeny postupy
a posílen flexibilní přístup pro malé a střední podniky.

3.

Zjednodušení
léčivech

o veterinárních Legislativní (zjednodušení)

Pro uvedení veterinárních léčiv na trh v EU se požaduje registrace. Zavedením
jednodušších a účinnějších postupů pro získání a udržování registrace se sníží
administrativní zátěž veterinárního farmaceutického průmyslu.

4.

Rámcové nařízení pro integraci statistik podniků Legislativní
(FRIBS)4

právních

předpisů

Tato iniciativa má za cíl integrovat statistiky podniků do jednoho společného
právního rámce, aby se u evropských statistik podniků zjednodušila a
racionalizovala referenční architektura a snížila se zbytečná zátěž respondentů.

1

Druh iniciativy se může změnit podle výsledku posouzení dopadů.
Týká se směrnice 98/59/ES o hromadném propouštění, směrnice 2001/23/ES o převodech podniků a směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování
zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.
3
PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE: Kontrola účelnosti („fitness check“) právních předpisů EU pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci,
SWD(2013) 293 final, 26.7.2013.
4
Přezkum statistik podniků bude záviset na vývoji v rámci Evropského statistického systému.
2
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Č.

Název

Druh iniciativy1

Popis

5.

Rámcové nařízení pro integraci sociálních statistik5

Legislativní

Tato iniciativa má za cíl integrovat sociální statistiky do jednoho společného
právního rámce, aby se u evropských sociálních statistik zjednodušila a
racionalizovala referenční architektura a snížila se zbytečná zátěž respondentů.

6.

Reforma podnikového systému zjišťování

Legislativní

V souvislosti s příštím podnikovým zjišťováním plánovaným na rok 2020 bude
zkrácen a zjednodušen základní akt, přičemž jej doplní akt v přenesené pravomoci.

7.

Přepracování osmi směrnic v oblasti práva obchodních Legislativní
znění)
společností6

(kodifikované Směrnice o právu obchodních společností upravují zakládání podniků a způsob
jejich fungování. Zahrnují založení a registraci podniků, ochranu investorů
(např. prostřednictvím kapitálových požadavků), sloučení a rozdělení, jakož
i některé aspekty podávání zpráv. Některé aspekty současného právního systému
v této oblasti jsou obtížně použitelné, zejména pro malé a střední podniky.7 Komise
v současnosti pracuje na vytvoření jednoho, uživatelsky přívětivého souboru
pravidel o právu obchodních společností prostřednictvím kodifikace celkem osmi
stávajících směrnic o právu obchodních společností8. Tento nový právní nástroj
bude sledovat „životní cyklus podniku“ – od jeho založení až do jeho rozpuštění.
Bude zahrnovat společný oddíl s definicemi a povinnostmi ohledně podávání zpráv
a povede k zásadnímu zjednodušení použitelných pravidel EU týkajících se
soukromých a veřejných akciových společností a společností s ručením omezeným.

5

Přezkum sociálních statistik bude záviset na vývoji v rámci Evropského statistického systému.
Směrnice 82/891/EHS, 89/666/EHS, 2005/56/ES, 2009/101/ES, 2009/102/ES, 2011/35/EU, 2012/17/EU, 2012/30/EU.
7
Problematické je například použití pravidel týkajících se domácího nebo přeshraničního sloučení podniků a překrývání termínů a definic v různých právních aktech.
8
Směrnice 82/891/EHS, 89/666/EHS, 2005/56/ES, 2009/101/ES, 2009/102/ES, 2011/35/EU, 2012/17/EU, 2012/30/EU.
6
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Č.

Název

Druh iniciativy1

Popis

8.

Revize a zjednodušení pravidel státní podpory v odvětví Legislativní (revize)
zemědělství

Pravidla státní podpory v oblasti zemědělství budou revidována s cílem zvýšit jejich
ekonomický význam. Komise se zaměří na případy, které mají reálný dopad
na hospodářskou soutěž a obchod na jednotném trhu a na zjednodušení pravidel
a postupů, stejně jako na zmírnění zatížení malých a středních podniků.

9.

Revize a zjednodušení právního rámce pro ekologické Legislativní (revize)
zemědělství

Cílem revize právních předpisů týkajících se ekologického zemědělství bude
odstranit nesrovnalosti, nedostatky a neúčinná opatření, zjednodušit pravidla a snížit
regulační náklady.

10. Kodifikace 26 nařízení Rady po přijetí dvou Legislativní
zmocňovacích nařízení týkajících se společné obchodní znění)
politiky9

(kodifikované Tyto návrhy budou kodifikovat příslušné právní předpisy tak, aby byly v souladu se
Smlouvou o fungování EU.

11. Vývoz odpadů určených k využití, které nejsou Legislativní (zjednodušení)
klasifikovány jako nebezpečné, nařízení (ES) č.
1418/200710

Nařízení bude aktualizováno,
administrativní zátěž.

12. Zjednodušení ustanovení o přístupu na trh mezinárodní Legislativní (zjednodušení)
silniční přepravy zboží 11

Návrh zjednoduší a vyjasní ustanovení o přístupu na trh mezinárodní silniční
přepravy zboží a o poskytnutí přepravních služeb ze strany podniků silniční
přepravy. Zjednoduší také předpisy ohledně prosazování práva a umožní cílené a
účinné kontroly ze strany vnitrostátních orgánů.

budou

zjednodušeny

postupy

a snížena

9

KOM(2011) 82 a KOM(2011) 349.
Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice.
11
Zjednodušení alepší prosazování ustanovení o přístupu na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (nařízení (ES) č. 1072/2009) a zřízení provozovatelů silniční přepravy zboží
(nařízení (ES) č. 1071/2009).
10
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Č.

Název

Druh iniciativy1

Popis

13. Nařízení o oprávnění k rybolovu12

Legislativní (přepracování)

Přepracování stávajícího nařízení o oprávnění k rybolovu má za účel zjednodušit
stávající systém, vyjasnit otázky ohledně velmi rozdílných požadavků na údaje
z členských států, lépe sladit nařízení s bojem proti nezákonnému, nehlášenému
a neregulovanému rybolovu a kontrolním rámcem a upravit nařízení tak, aby lépe
odpovídalo cílům vnějšího rozměru společné rybářské politiky.

14. Technická opatření na ochranu mořských živočichů

Legislativní

Zjednoduší se technická opatření, která budou uvedena do souladu s cíli nové
společné rybářské politiky a zahrnuta do nového rámcového nařízení.

15. Zrušení směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace,
balení a označování nebezpečných přípravků

Legislativní (Zrušení)

Tato směrnice je po přijetí nových pravidel o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí v roce 2008 již zastaralá.

16. Zrušení směrnice Rady o pomoci členských států Legislativní (Zrušení)
Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání
otázek týkajících se potravin13

Vzhledem k tomu, že se změnily právní předpisy a struktura vědecké spolupráce, je
tato směrnice zastaralá. Tyto úkoly nyní zajišťuje Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA).

17. Zrušení nařízení o statistikách v ocelářském průmyslu14

Statistiky v ocelářském průmyslu se nyní získávají prostřednictvím různých dohod,
to znamená, že právní předpisy již nejsou nutné.

Legislativní (Zrušení)

12

Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství
a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94.
13
Úř. věst. L 52, 4.1.1993, s. 18.
14
Nařízení (ES) č. 48/2004.
15

Č.

Název

Druh iniciativy1

Popis

18. Zrušení rozhodnutí Rady o způsobech spolupráce mezi Legislativní (Zrušení)
finančními zpravodajskými jednotkami členských států
při výměně informací15

Tato právní ustanovení převezme směrnice o boji proti praní peněz. Kdy bude
rozhodnutí zrušeno závisí na tom, kdy bude přijat a proveden návrh směrnice o boji
proti praní peněz přijatý Komisí dne 5. února 2013. Přijetím a provedením tohoto
návrhu se stane rozhodnutí 2000/642/SVV zastaralým.

19. Zrušení směrnice 2007/38/ES o dovybavení těžkých Legislativní (Zrušení)
nákladních vozidel zrcátky

Tato směrnice již není relevantní. Její obsah převzaly předpisy o schvalování typu
těžkých nákladních vozidel.

20. Zrušení směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a Legislativní (Zrušení)
energeticky účinných silničních vozidel

Tato směrnice již není nutná, neboť její obsah převzala nová horizontální pravidla
pro zadávání veřejných zakázek.

21. Zrušení rozhodnutí Rady, kterým se stanoví společný Legislativní (Zrušení)
ukazatel Společenství ohledně snížení spotřeby
primárních energetických zdrojů v případě potíží
se zásobováním ropou a ropnými produkty16

Toto rozhodnutí je zastaralé. V současnosti se uvolnění nouzových zásob považuje
za hlavní způsob reakce v případě, že dojde k přerušení dodávek ropy – nouzové
uvolnění umožňuje rychle nahradit chybějící množství, aniž by byla narušena
hospodářská činnost EU či život jejích občanů. Nová směrnice o zásobách ropy
(přijatá v roce 2009 – všechna ustanovení jsou v platnosti od roku 2013) se vztahuje
na nouzové zásoby a předpokládá možnost stanovit cíl snížení spotřeby.

15

Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000. Kdy bude rozhodnutí zrušeno závisí na tom, kdy bude přijat a proveden návrh směrnice o boji proti praní peněz přijatý
Komisí dne 5. února 2013. Přijetím a provedením tohoto návrhu se stane rozhodnutí 2000/642/SVV zastaralým.
16
Rozhodnutí Rady 77/706/EHS ze dne 7. listopadu 1977, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a
ropnými produkty (+ prováděcí rozhodnutí Komise 79/639)
16

Příloha IV: Seznam dosud nepřijatých návrhů, u kterých se zvažuje jejich stažení1

Č.

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Název

Důvod stažení

Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

Rozvoj a spolupráce – Europe Aid
1. KOM(2009) 395
2009/0111/CNS

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Zastaralé. Rozhodnutí 2011/101/SZBP nyní předpokládá
Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících přezkum zařazení tohoto nařízení na seznam. Není dotčen režim
opatřeních vůči Zimbabwe
sankcí.

Úř.věst. C 26,
28.1.2011, s. 4

Rozvoj a spolupráce – Europe Aid / nástroje zahraniční politiky
2. KOM(2009) 195
2009/0058/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO Zastaralý. Platnost tohoto nařízení, které je třeba změnit, skončí Úř. věst. C 296,
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení na konci roku 2013. V rámci legislativního balíčku 2014–2020 30.10.2010, s. 5
(ES) č. 1717/2006 o zřízení nástroje stability
pro vnější vztahy přijala Komise nový legislativní návrh zřizující
nástroj stability – sdělení KOM(2011) 845.

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
3. KOM(2011) 336
2011/0147/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci

Zastaralý. Platnost tohoto nařízení, které je třeba změnit, skončí Úř.věst. C 264,
na konci roku 2013. Nový legislativní návrh ohledně Evropského 8.9.2011, s. 4
fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) Komise
přijala v rámci balíčku víceletého finančního rámce.

Životní prostředí
4. KOM(2003) 624
2003/0246/COD

1

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Tento návrh projednávají spoluzákonodárci již od roku 2003, Úř. věst. C 96,
PARLAMENTU A RADY o přístupu k právní přičemž během této doby nedosáhli významného pokroku. 21.4. 2004, s. 22
ochraně v záležitostech životního prostředí
Komise zváží, jakým jiným způsobem by bylo možné splnit
závazky přijaté v rámci Aarhuské úmluvy, a v současnosti
posuzuje dopady.

Stažení těchto návrhů nabude účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
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ref. číslo

5. KOM(2006) 232 v konečném
znění.

Název

Důvod stažení

Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o Komise konstatuje, že návrh je projednáván již osm let, aniž by Úř. věst. L 200,
zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice se dospělo k nějakým výsledkům. Komise je i nadále odhodlána 22.7.2006, s. 11
2004/35/ES
splnit cíl tohoto návrhu, a proto důkladně přezkoumá, zda ho lze
lépe dosáhnout zachováním návrhu nebo jeho zrušením, což by
mohlo otevřít cestu alternativní iniciativě během mandátu příští
Komise. Jak se Komise rozhodne bude záviset na tom, zda bude
možné přijmout tento návrh ještě před volbami do Evropského
parlamentu.

Eurostat
6. KOM(2011) 335
2011/0146/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO Zastaralý. Evropský parlament tento návrh zamítl. Kromě toho Úř.věst. C 264,
PARLAMENTU A RADY o evropské statistice není projednáván v Radě. Přesto je tato otázka i nadále aktuální 8.9.2011, s. 3
bezpečí před trestnou činností
a Komise zváží jiný způsob, jak cíle daného návrhu splnit.

Oblast vnějších vztahů
7. KOM(1973) 1929

8. KOM(1980) 662

Proposition de règlement du Conseil portant Zastaralý. Dotyčný produkt byl mezitím liberalizován.
ouverture, répartition et mode de gestion du
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de
coton, de la position 55.09 du tarif douanier
commun, originaires de la République libanaise
(année 1974)
Proposition de règlement rendant applicable des
décisions des Conseils de coopération CEE-Algérie,
Maroc, Tunisie, Egypte, Liban, Jordanie, Syrie …,
remplaçant les Unités de Compte par les Unités de
Compte Européennes dans le protocole nº 2 de
l'accord entre la Communauté économique
européenne et ces pays

–

Zastaralý. Návrh byl přijat, pokud jde o Egypt, Libanon,
Jordánsko a Maroko. Všechny dohody s dotčenými zeměmi,
s výjimkou Sýrie, byly nahrazeny dohodami o přidružení.
Dohoda se Sýrií je stále ještě platná, bude však nahrazena již –
parafovanou dohodou o přidružení.
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Č.

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Název

Důvod stažení

Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

Zastaralý. Návrh byl přijat, pokud jde o Egypt a Libanon.
Všechny dohody s dotčenými zeměmi, s výjimkou Sýrie, byly
nahrazeny dohodami o přidružení. Dohoda se Sýrií je stále ještě
platná, bude však nahrazena již parafovanou dohodou o –
přidružení.

9. KOM(1983) 303

Propositions de règlements du Conseil modifiant une
nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à
la définition de la notion de produits originaires et
aux méthodes de coopération administrative des
accords de coopération entre la Communauté
économique européenne et l'Algérie, l'Égypte, La
Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie

10. KOM(1985) 534

Proposition de règlement (CEE) du Conseil Zastaralý. Důvody, které vedly k tomuto návrhu, již pominuly.
modifiant en ce qui concerne certaines opérations
avec l'Afrique du Sud, les régimes applicables aux
importations et exportations de certains produits

–

Proposition de règlement du Conseil portant Zastaralý. Důvody, které vedly k tomuto návrhu, již pominuly.
suspension de concessions tarifaires et relèvements
des droits de la nomenclature combinée applicable à
certains produits originaires des Etats-Unis

–

11. KOM(1989) 19

Zdraví a spotřebitelé
12. KOM(2008) 663
pozměněno prostřednictvím
KOM(2011) 633 a
COM(2012) 48
2008/0256/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice
2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků, pokud jde o
poskytování informací široké veřejnosti o léčivých
přípravcích podléhajících omezení výdeje na
lékařský předpis

Původní návrh byl rozdělen do dvou návrhů, aby se usnadnila
diskuze spoluzákonodárců. Aspekty ohledně farmakovigilance
byly začleněny do nového návrhu COM(2012) 52, který byl
přijat jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/26/EU
ze dne 25. října 2012, kterou se mění směrnice 2001/83/ES.
Aspekty ohledně „informování pacientů“ byly začleněny
do pozměněného návrhu COM(2012) 48. Z diskuzí v Radě
vyplynulo, že není možné se na tomto návrhu dohodnout.

Úř.věst. C 37,
10.2.2012, s. 15 a
Úř.věst. C 102,
5.4.2012, s. 27
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Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

Název

Důvod stažení

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy
Společenství
pro
registraci
humánních
a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi
a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé
přípravky, pokud jde o poskytování informací široké
veřejnosti o humánních léčivých přípravcích
podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

Původní návrh byl rozdělen do dvou návrhů, aby se usnadnila
diskuze spoluzákonodárců. Aspekty ohledně farmakovigilance
byly začleněny do nového návrhu COM(2012) 51, který byl
přijat jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1027/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se mění nařízení (ES) č.
726/2004. Aspekty ohledně „informování pacientů“ byly
začleněny do pozměněného návrhu COM(2012) 49. Z diskuzí
v Radě vyplynulo, že není možné se na tomto návrhu dohodnout.

14. KOM(2005) 190/1
2005/0072/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro
životní prostředí a Evropské informační a
pozorovací sítě pro životní prostředí, pokud jde
o funkční období výkonného ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

15. KOM(2005) 190 2
2005/0073/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro
rozvoj odborného vzdělávání, pokud jde o funkční
období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

16. KOM(2005) 190 3
2005/0074/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS) č. 1365/75 o zřízení Evropské nadace pro
zlepšení životních a pracovních podmínek, pokud
jde o funkční období ředitele a náměstka ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

17. KOM(2005) 190 4 2005/0075/
COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropského střediska pro
rozvoj odborného vzdělávání, pokud jde o funkční
období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě společného prohlášení Úř.věst. C 172,
a společného přístupu Evropského parlamentu, Rady Evropské 12.7.2005, s. 26
unie a Evropské komise ohledně decentralizovaných agentur
z července 2012.

13. KOM(2008) 662
pozměněno prostřednictvím
KOM(2011) 0632 a
COM(2012) 0049
2008/0255/COD

Úř. věst. C 37,
10.2.2012, s. 15 a
Úř. věst. C 102,
5.4.2012, s. 27

Lidské zdroje a bezpečnost
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Odkaz na návrh
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věstníku

18. KOM(2005) 190 5
2005/0076/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS)
č.
302/93
o zřízení
Evropského
monitorovacího centra pro drogy a drogovou
závislost, pokud jde o funkční období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

19. KOM(2005) 190 6
2005/0077/COD

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
(ES) č. 40/94, pokud jde o funkční období prezidenta
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

20. KOM(2005) 190 7
2005/0078/COD

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 2100/94, pokud jde o funkční období
prezidenta Odrůdového úřadu Společenství

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

21. KOM(2005) 190 8
2005/0079/COD

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 2965/94 o zřízení Překladatelského střediska
pro instituce Evropské unie, pokud jde o funkční
období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

22. KOM(2005) 190 9
2005/0080/COD

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1035/97, kterým se zřizuje Evropské
středisko pro sledování rasismu a xenofobie, pokud
jde o funkční období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 26
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

23. KOM(2005) 190 10
2005/0081/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 178/2002, pokud jde o funkční období
výkonného ředitele Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

Úř. věst. C 172,
12.7.2005, s. 27
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24. KOM(2005) 190 11
2005/0082/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí, pokud jde o funkční
období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

Úř.věst. C 172,
12.7.2005, s. 27

25. KOM(2005) 190 12
2005/0083/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 726/2004, pokud jde o funkční období
výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé
přípravky

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

Úř.věst. C 172,
12.7.2005, s. 27

26. KOM(2005) 190 13
2005/0084/COD

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1321/2004, pokud jde o funkční období
výkonného ředitele Evropského úřadu pro dohled
nad GNSS

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 27
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

27. KOM(2005) 190 14
2005/0085/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro
bezpečnost a zdraví při práci, pokud jde o funkční
období ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 27
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

28. KOM(2005) 190 15
2005/0086/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská
agentura pro námořní bezpečnost, pokud jde
o funkční období výkonného ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 27
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

29. KOM(2005) 190 16
2005/0087/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1592/2002, pokud jde o funkční období
výkonného ředitele a ředitelů Evropské agentury pro
bezpečnost letectví

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 27
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).
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30. KOM(2005) 190 17
2005/0088/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro
železnice, pokud jde o funkční období výkonného
ředitele

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 27
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

31. KOM(2005) 190 18
2005/0089/COD

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení
(ES) č. 2007/2004, pokud jde o funkční období
výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele
Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce
na vnějších hranicích členských států Evropské unie

Tento návrh se stal zastaralým na základě nové dohody z roku Úř.věst. C 172,
2012 (viz společné prohlášení a společný přístup Evropského 12.7.2005, s. 27
parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise
ohledně decentralizovaných agentur z července 2012).

Vnitřní trh a služby
32. KOM(2004) 582
2004/0203/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Diskuze v Radě nad tímto návrhem od roku 2010 nepokročily, z Úř.věst. C 12,
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice čehož se dá usuzovat, že není možné se na tomto návrhu 18. 1. 2005, s. 25
98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů
dohodnout. Komise zváží alternativní způsoby řešení této otázky
v rámci probíhající ekonomické studie a budoucího hodnocení
systému ochrany vzorů v EU.

33. KOM(2010) 350
2010/0198/CNS

Návrh NAŘÍZENÍ RADY (EU) o ujednáních o Zastaralý. Byl nahrazen novým návrhem – KOM(2011) 216 –
překladu pro patent Evropské unie
který byl přijat jako NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1260/2012,
kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření –
jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení
o překladu.

34. KOM(2008) 396
2008/0130/APP

Návrh NAŘÍZENÍ RADY
soukromé společnosti

o statutu

evropské Diskuse v Radě nad tímto návrhem nepokročily již od roku 2011. Úř.věst. C 303,
Jelikož musí být schválen jednomyslně, svědčí vše o tom, 15.12.2009, s. 8
že nebude možné se na tomto návrhu dohodnout. Komise zváží
alternativní způsoby řešení této otázky v rámci posouzení
dopadů, které je v současné době prováděno ohledně společností
s jediným společníkem.
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Mobilita a doprava
35. KOM(2011) 710
2011/0327/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Není možné sladit s příslušným ustanovením o tachografu, které Úř.věst. C 37,
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice nezachovalo daný návrh, jelikož jednání i konečná dohoda z 14. 10.2.2012, s. 18
Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokud května 2013 ukázaly, že tento návrh není realistický.
jde o řidičské průkazy, které obsahují funkce karty
řidiče

36. KOM(2007) 497
2007/0183/CNS

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu, Zastaralý. Dohodu o znění pozdějších předpisů nahradila
kterým se mění Dohoda mezi Evropským komplexní dohoda mezi EU a Marokem.
společenstvím a Marockým královstvím o některých
–
aspektech leteckých služeb, aby se zohlednilo
přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k
Evropské unii

Daně a celní unie
37. KOM(2002) 64
2002/0041/CNS

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice Zastaralý. Návrh byl předložen v roce 2002 a od roku 2010 se o Úř.věst. C 126,
77/388/EHS, pokud jde o zvláštní režim pro cestovní něm v Radě již nediskutovalo. Mezitím se ukázalo, že návrh je 28.5.2002, s. 390
kanceláře
zastaralý, neboť se změnil způsob, jakým cestovní kanceláře
prodávají své služby (včetně paušálních cest) spotřebitelům.

38. KOM(2003) 78-2
2003/0057/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení
(EHS) č. 218/92 o administrativní spolupráci
v oblasti nepřímého zdanění (DPH), pokud jde
o dodatečná opatření týkající se poskytování
cestovních služeb

39. KOM(2008) 497
2008/0164/ACC

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Zastaralý. Úmluva TIR byla konsolidována rozhodnutím Rady
(EHS) č. 2112/78 o uzavření Celní úmluvy o v roce 2009.
–
mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR
(Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975, Ženeva

Zastaralý. Návrh byl předložen v roce 2003 a od roku 2010 se o Úř.věst. C 76 E,
něm v Radě již nediskutovalo. Mezitím se ukázalo, že návrh je 25.3.2004, s. 4
zastaralý, neboť se změnil způsob, jakým cestovní kanceláře
prodávají své služby (včetně paušálních cest) spotřebitelům. Ve
spojení s návrhem KOM(2002) 64, pokud jde o zvláštní režim
pro cestovní kanceláře.
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Č.

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

40. KOM(2004) 728-1
2004/0261/CNS

Název

Důvod stažení

Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice Zastaralé v důsledku změny pravidel, pokud jde o „místo Úř.věst. C 024,
77/388/EHS s cílem zjednodušit povinnosti týkající poskytnutí služby“. Tento návrh je součástí balíčku tří návrhů, 29.1.2005, s. 10
se DPH
které mají přezkoumat systém DPH. Dva z nich byly přijaty
jako nařízení Rady (ES) č. 143/2008 (správní spolupráce)
a směrnice roku 2008/9 (přeshraniční náhrady). Jeden aspekt
tohoto návrhu byl částečně začleněn do pozměněného
legislativního návrhu týkajícího se místa poskytnutí služby, jenž
byl přijat jako směrnice Rady 2008/8/ES (zjednodušené jedno
správní místo, které se omezuje na telekomunikační služby,
služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby).
Rada se však na tomto návrhu nemohla dohodnout. Jak uvádí
sdělení o budoucnosti DPH, zjednodušení povinností týkajících
se DPH zůstává klíčovou prioritou. Komise bude na daných
oblastech dále pracovat, aby tohoto cíle dosáhla.

Kodifikace
41. KOM(2007) 755
2007/0256/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO Navrhovaný postup kodifikace nelze realizovat, neboť dotyčný Úř.věst. C 55,
PARLAMENTU A RADY o statistické klasifikaci akt obsahuje ustanovení, která spadají pod stará pravidla pro 28.2. 2008, s. 7
ekonomických činností v Evropském společenství
projednávání ve výborech.

42. KOM(2008) 99
2008/0037/COD

Návrh SMĚRNICE RADY o
kontrolách v obchodu uvnitř
(kodifikované znění)

43. KOM(2008) 351
2008/0115/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Akt, u něhož byla navržena kodifikace, se od 1. ledna 2016 ruší
PARLAMENTU A RADY o sbližování právních nařízením (EU) č. 167/2013.
Úř.věst. C 10,
předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče
15.1.2009, s. 13
na kolových zemědělských a lesnických traktorech
(kodifikované znění)

44. KOM(2008) 697
2008/0204/COD

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví Zrušení tohoto aktu bylo navrženo v rámci přezkumu právních
pravidla a opatření pro tlumení moru koní předpisů týkajících se zdraví zvířat – COM(2013) 260 final.
(kodifikované znění)

veterinárních Nový návrh – COM(2013) 265 final – zahrnuje ustanovení pro
Úř.věst. C 207,
Společenství zrušení aktu navrženého pro kodifikaci.
14.8.2008, s. 5

–
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Č.

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Název

Důvod stažení

Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

45. KOM(2009) 299
2009/0080/COD

Návrh SMĚRNICE RADY …/…/ES o uvádění Zrušení tohoto aktu bylo navrženo v rámci přezkumu právních Úř.věst. C 296,
sadby brambor na trh
předpisů týkajících se rozmnožovacího materiálu rostlin – 30.10.2010, s. 10
COM(2013) 262 final.

46. KOM(2010) 359
2010/0194/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Zrušení tohoto aktu bylo navrženo v rámci přezkumu právních –
PARLAMENTU A RADY o uvádění révového předpisů týkajících se rozmnožovacího materiálu rostlin –
vegetativního množitelského materiálu na trh
COM(2013) 262 final.

47. KOM(2010) 508
2010/0261/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Nový návrh – KOM(2011) 856 v konečném znění – obsahuje Úř.věst. C 121,
PARLAMENTU A RADY o přípustné hladině ustanovení, které má tento akt navržený pro kodifikaci zrušit.
19.4.2011, s. 25
akustického tlaku a výfukovém systému motorových
vozidel (kodifikace)

48. KOM(2010) 510
2010/0264/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Akt, u něhož byla navržena kodifikace, se od 1. ledna 2016 ruší Úř.věst. C 121,
PARLAMENTU A RADY o zadních ochranných nařízením (EU) č. 167/2013.
19.4.2011, s. 25
konstrukcích
chránících
při
převrácení
úzkorozchodných
kolových
zemědělských
a lesnických traktorů (kodifikace)

49. KOM(2010) 610
2010/0302/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Akt, u něhož byla navržena kodifikace, se od 1. ledna 2016 ruší Úř.věst. C 121,
PARLAMENTU A RADY o předních ochranných nařízením (EU) č. 167/2013.
19.4.2011, s. 29
konstrukcích
chránících
při
převrácení
úzkorozchodných
kolových
zemědělských
a lesnických traktorů (kodifikace)

50. KOM(2010) 635
2010/0309/COD

Návrh
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO Zrušení tohoto aktu bylo navrženo v rámci přezkumu právních Úř.věst. C 121,
PARLAMENTU A RADY o stanovení systému předpisů týkajících se zdraví zvířat – COM(2013) 260 final.
19.4.2011, s. 31
identifikace a evidence ovcí a koz (kodifikace)

51. KOM(2010) 717
2010/0348/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Akt, u něhož byla navržena kodifikace, se od 1. ledna 2016 ruší Úř.věst. C 94,
PARLAMENTU A RADY o instalaci, umístění, nařízením (EU) č. 167/2013.
26.3.2011, s. 5
funkci a označení ovládačů kolových zemědělských
a lesnických traktorů (kodifikace)
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Č.

COM/SEC/Interinstitucionální
ref. číslo

Název

Důvod stažení

Odkaz na návrh
Komise v Úředním
věstníku

52. KOM(2010) 729
2010/0349/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Akt, u něhož byla navržena kodifikace, se od 1. ledna 2016 ruší Úř.věst. C 121,
PARLAMENTU A RADY o brzdových zařízeních nařízením (EU) č. 167/2013.
19.4.2011, s. 35
kolových zemědělských a lesnických traktorů
(kodifikace)

53. KOM(2010) 746
2010/0358/COD

Návrh
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO Akt, u něhož byla navržena kodifikace, se od 1. ledna 2016 ruší Úř.věst. C 121,
PARLAMENTU A RADY o pracovním prostoru, nařízením (EU) č. 167/2013.
19.4.2011, s. 36
přístupu k místu řidiče a dveřích a oknech kolových
a zemědělských traktorů (kodifikace)
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Příloha V: Právní předpisy, které vstoupí v platnost v roce 2014
Dne 1. ledna 2014 vstoupí v platnost mnoho důležitých návrhů, zejména programy dohodnuté pro víceletý finanční rámec na období 2014–2020 a řada významných politických
iniciativ, které se zavádí současně. Komise také očekává, že v platnost vstoupí rovněž návrhy uvedené v příloze I.
Kromě toho se v roce 2014 stanou platnými tyto právní předpisy1:
1. ledna

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska
emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel.
• Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise
(ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO 2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu.
• Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o
schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska
přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci(EU Aid Volunteers).
• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie.

28. ledna

• Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen
ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

14. února

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

22. února

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 732/2008.

1

Nejsou zde zahrnuty návrhy projednávané ve výborech.
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1. března

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

17. března

• Rozhodnutí Rady 2013/129/EU ze dne 7. března 2013 o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením.

1. dubna

• Směrnice Komise 2013/8/EU ze dne 26. února 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickým ustanovením mění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů.

10. dubna

• Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o rtuť.

2. června

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení.

13. června

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.

18. června

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry
v lodních palivech.

19. června

• Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

4. července

• Směrnice 2012/35, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.

7. července

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků.

5. srpna

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy
samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (pokud jde o Irsko, Řecko, Francii, Slovinsko a Spojené království).

1. září

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů
v Evropské unii.

2. září

• Nařízení (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

29. října

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.

1. listopadu

• Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES,
kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných
technických celků určených pro tato vozidla.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich
přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti.
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• Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o
požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost .
10. listopadu

• Nařízení 2011/1007 (o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady
73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES).

21. listopadu

• Směrnice 2013/38, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci s cílem prosazovat Úmluvu o práci na moři.

1. prosince

• Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
• Ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění
nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

7. prosince

• Nařízení Komise (EU) č. 463/2013 ze dne 17. května 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech.

12. prosince

• Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

21. prosince

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních
fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy.

29. prosince

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení
nařízení (ES) č. 998/2003.
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/31/EU ze dne 12. června 2013, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární
předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie.
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