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Návrh nařízení – Změna nařízení v oblasti společné zemědělské politiky s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“
V roce 2007 předložila Komise bílou knihu Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou
a obezitou. V této bílé knize byl poprvé zmíněn projekt „Ovoce do škol“, jehož cílem by mělo být vytvoření politického a finančního rámce
pro iniciativy členských států zaměřené na podporu spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. Tento rámec je předmětem předkládaného návrhu.
Jeho hlavními prvky jsou:
– bezplatná distribuce ovoce a zeleniny do škol pro děti ve věku 6-10 let. Na finanční podporu ze strany Společenství bude vyčleněno
90 milionů EUR, výše spolufinancování je stanovena na 50% a 70%;
– doprovodná opatření, zejména vypracování vnitrostátních prováděcích strategií;
– vytváření sítí podporujících výměnu informací a osvědčených postupů;
– propagace zemědělských produktů;
– monitorování a hodnocení.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2225) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2226).
11380/08

KOM(2008) 442
v konečném znění

2008/0146
(CNS)

Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení (ES) č. 1290/2005
o financování společné
zemědělské politiky a nařízení (ES)
č. 1234/2007, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských
trhů a zvláštní ustanovení pro
některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné
organizaci trhů), s cílem vytvořit
projekt “Ovoce do škol”

08.07.2008 14.07.2008

Návrh směrnice – Změna směrnice o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
Tento návrh je součástí nového komplexního přístupu Společenství ke stanovení nákladů dopravy, jehož cílem je zohlednit při stanovování
výše vybíraných poplatků i náklady vnější, jako je znečištění nebo přetížení. Přístup je podrobně vysvětlen ve sdělení, které je předkládáno
současně s tímto návrhem (KOM(2008) 435). Nový způsob stanovení poplatků by měl být postupně uplatněn na všechny druhy dopravy.
Navrhovaná směrnice:
– umožňuje členským státům zahrnout do mýtného pro těžká nákladní vozidla částku, která zohledňuje náklady v důsledku znečištění
ovzduší a hluku z provozu;
– povoluje výpočet mýta v průběhu dopravní špičky na základě nákladů v důsledku přetížení dopravy, které dané vozidlo způsobí;
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–
–
–
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–

stanoví odlišení částek mýtného v závislosti na ujeté vzdálenosti, místu a času užití silnic;
ukládá členským státům využít výnosy na projekty podporující udržitelnost dopravy;
stanoví společné zásady pro výběr poplatků podle této směrnice a mechanismy oznamování systémů výběru poplatků Komisi;
ukládá povinnost vybírat poplatky prostřednictvím systémů elektronického mýtného;
stanoví podmínky pro výběr mýtného, které kombinuje poplatky pro návratnost nákladů na pozemní kombinace a poplatky za znečištění
a přetížení;
– rozšiřuje oblast působnosti současné směrnice nad rámec transevropské sítě, aby pro hlavní koridory a ostatní komunikace nebyly
uplatňovány nesourodé systémy;
– nebrání členským státům regulovat pomocí poplatků provoz v zastavěných oblastech.
Součástí návrhu jsou minimální požadavky pro stanovení poplatků za externí náklady a maximálně účtovatelné složky externích nákladů.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2208) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2209).
11857/08

KOM(2008) 436
v konečném znění

2008/0147
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice 1999/62/ES o výběru
poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými
nákladními vozidly

08.07.2008 16.07.2008

Návrh rozhodnutí – Podpis a uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Čínou o prekursorech drog a látkách
používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
Komise byla Radou zmocněna k vyjednání dohody s Čínou o prekursorech drog dne 27. června 2006. Důvodem uzavření této dohody je
skutečnost, že Společenství je celosvětově hlavním zdrojem syntetických drog a Čína je hlavním světovým dodavatelem látek potřebných
k jejich výrobě. Dvoustranná dohoda s Čínou umožní zavést koordinované kontroly mezi příslušnými orgány členských států a příslušnými
orgány Číny. Komise proto vyzývá Radu, aby vyjednanou dohodu, jejíž znění je připojeno k návrhu, schválila.
11598/08

KOM(2008) 437
v konečném znění

2008/0134
(ACC)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
a uzavření Dohody mezi
Evropským společenstvím a vládou
Čínské lidové republiky
o prekursorech drog a látkách
často používaných k nedovolené
výrobě omamných nebo
psychotropních látek

08.07.2008 15.07.2008

Návrh rozhodnutí – Podpis, prozatímní provádění a uzavření prozatímních dohod o hospodářském partnerství mezi Evropským
společenstvím a některými africkými státy
Dohody o hospodářském partnerství (EPA) jsou nástrojem Společenství k vytvoření obchodního režimu mezi Společenstvím a státy
v Africe, Karibiku a Tichomoří (AKT). Navazují na obchodní ustanovení dohody z Cotonou, jež vypršela dne 31. prosince 2007. Protože se
do té doby nepodařilo uzavřít komplexní dohodu o hospodářském partnerství s africkými regiony, bylo přijato nařízení (ES) č. 1528/2007,
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které umožňuje předběžné použití obchodního režimu EPA v případě států, s nimiž bude uzavřena prozatímní dohoda. Tato dohoda
obsahuje ustanovení týkající se obchodu se zbožím, cel a usnadnění obchodu, technických překážek obchodu a sanitárních
a fytosanitárních opatření a zahrnuje také ustanovení o rozvojové spolupráci. Komise předkládá návrh rozhodnutí o podpisu, prozatímním
provádění a uzavření těchto prozatímních dohod s Ghanou, střední Afrikou a Pobřežím slonoviny.
11852/08

KOM(2008) 440
v konečném znění

11862/08

KOM(2008) 441
v konečném znění

11913/08

KOM(2008) 445
v konečném znění

11959/08

KOM(2008) 446
v konečném znění

11958/08

KOM(2008) 438
v konečném znění

2008/0137
(AVC)

2008/0139
(AVC)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
a prozatímním provádění
prozatímní dohody
o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně
a Ghanou na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
prozatímní dohody
o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně
a Ghanou na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
a prozatímním uplatňování
prozatímní dohody
o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně
a střední Afrikou na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
prozatímní dohody
o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně
a střední Afrikou na straně druhé
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
a prozatímním provádění
prozatímní dohody
o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně
a Pobřežím slonoviny na straně
druhé
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Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise – Přezkum přechodných opatření pro nabývání zemědělských nemovitostí stanovených smlouvou o přistoupení
z roku 2003
V rámci přístupových jednání před rozšířením EU v roce 2004 si sedm přistupujících států včetně České republiky vyjednalo přechodné
období pro nákup zemědělské půdy a lesů občany tehdejších patnácti členských států. Opatření bylo motivováno obavami z vykoupení
zemědělských pozemků zahraničními zájemci, pro něž je cena v přistupujících státech nízká. Předkládaná zpráva hodnotí uplatňování
přechodných opatření v polovině období jejich aplikace. Na základě zhodnocení dosavadního vývoje doporučuje státům lhůtu pro jejich
použití nezkracovat.
12008/08

KOM(2008) 461
v konečném znění

Zpráva Komise Radě “Přezkum
přechodných opatření pro nabývání
zemědělských nemovitostí, která
byla stanovena smlouvou
o přistoupení z roku 2003”

16.07.2008 18.07.2008

Sdělení Komise – Provádění Haagského programu v roce 2007
Po zprávě z roku 2005 předkládá Komise druhou zprávu o plnění Haagského programu. Zpráva hodnotí jak přijímání opatření na
institucionální úrovni (přehled viz SEC(2008) 2049), tak jejich provádění na úrovni vnitrostátní (přehled viz SEC(2008) 2048). Pokud jde
o opatření stanovená na rok 2007, je celkové hodnocení spíše neuspokojivé. Splněno bylo pouze 38% naplánovaných opatření.
Problematické jsou zejména tyto oblasti: vízová politika, sdílení informací mezi donucovacími a soudními orgány, prevence a boj proti
organizované trestné činnosti, řešení krizí v rámci EU, policejní a celní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech. Naopak
pokroku bylo dosaženo např. v oblasti migrace, správy hranic a justiční spolupráce v občanských věcech. Hodnocení provádění předpisů
Společenství členskými státy ukázalo, že v případech, kdy se provedení předpisu opožďuje řádově o měsíce až roky, nebyl učiněn žádný
podstatný pokrok. Mezi konkrétní problematické případy patří směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, směrnice 2004/38/ES v oblasti
volného pohybu občanů EU, směrnice stanovující minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl nebo právní nástroje v oblasti terorismu
a v oblasti prevence a boje proti organizované trestné činnosti. Z hlediska členských států vykazuje největší nedostatky Řecko, Malta,
Lucembursko, Kypr a Irsko.
11494/08

KOM(2008) 373
v konečném znění

Zpráva o provádění Haagského
programu za rok 2007

02.07.2008 14.07.2008

Sdělení Komise – Doprava šetrnější k životnímu prostředí
Udržitelná doprava je dlouhým cílem dopravní politiky Společenství. V návaznosti na opatření přijatá v předchozích letech připravila nyní
Komise dva druhy iniciativ v oblasti udržitelné dopravy. Cílem prvního druhu iniciativ je narovnání cen za dopravu zahrnutím vnějších
nákladů. V této oblasti předkládá Komise sdělení (KOM(2008) 435) a legislativní návrh zaměřený na výběr poplatků ze silniční nákladní
dopravy (KOM(2008) 436). Dalším druhem iniciativ jsou pak doplňková opatření zahrnující regulační nástroje a opatření v oblastech
infrastruktury a výzkumu a vývoje. Z nich je nejvýznamnější sdělení o snížení hluku z železniční dopravy (KOM(2008) 432). Dále sem patří
připravovaný právní předpis o emisích oxidů dusíku z letectví, návrh o palivech používaných v námořní dopravě, revize směrnice o hluku
ve venkovním prostředí, akční plán pro městskou mobilitu, zelená kniha o transevropských dopravních sítích nebo akční plán pro
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inteligentní dopravní systémy. Doprovodný pracovní dokument přináší přehled stávajících opatření zaměřených na omezování negativních
vlivů dopravy (SEC(2008) 2206).
11851/08

KOM(2008) 433
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Doprava
šetrnější k životnímu prostředí

08.07.2008 16.07.2008

Sdělení Komise – Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů
Předkládané sdělení představuje jednu z iniciativ Komise zaměřených na udržitelnost dopravy. Smyslem internalizace vnějších nákladů je
prosadit takovou tvorbu cen v dopravě, která bude odrážet skutečné náklady. Vnějšími náklady se rozumí např. časové ztráty způsobené
přetížením, zdravotní potíže způsobené hlukem a znečištěním a dlouhodobý vliv na klima. Problémem operací s těmito náklady je jejich
obtížně stanovitelná tržní cena. Jako nástroje internalizace se nejčastějí využívá zdanění, mýtné nebo obchod s povolenkami. Cílem
Komise je stanovit společné zásady pro všechny druhy dopravy tak, aby nebylo narušeno fungování vnitřního trhu. V technických přílohách
je vysvětlen přístup založený na průměrných nákladech a společný rámec pro výpočet nákladů spojených se znečištěním vzduchu, hlukem
a změnou klimatu (SEC(2008) 2207). Strategie pro internalizaci zahrnuje následující hlavní kroky:
– revizi směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozy (KOM(2008) 436);
– akční plán pro inteligentní dopravu (podzim 2008);
– akční plán pro městskou mobilitu (podzim 2008);
– návrh směrnice v oblasti zdanění osobních vozidel, který by měl zohlednit emise CO2 (KOM(2005)261);
– sdělení o pobídkách s cílem snížit hlučnost v železniční dopravě (KOM(2008) 432) a příp. legislativní návrh (do konce roku 2008);
– začlenění letecké dopravy do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů;
– začlenění námořní dopravy do (post-kjótské) dohody o ochraně klimatu a příp. i do systému obchodování s povolenkami na emise;
– internalizaci vnějších nákladů vnitrozemské vodní dopravy do roku 2013.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2208) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2209).
11841/08

KOM(2008) 435
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Strategie pro provedení
internalizace vnějších nákladů

08.07.2008 16.07.2008

Sdělení Komise – Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy
Toto sdělení je součástí strategie Komise v oblasti internalizace vnějších nákladů v dopravě. Přestože železniční doprava je všeobecně
považována za jeden z nejekologičtějších druhů dopravy, výrazně přispívá ke znečištění hlukem. Od prosince 2005 jsou proto v platnosti
technické specifikace, které zavedly mezní hodnoty hluku pro rekonstruovaná a nově vyráběná kolejová vozidla. Současná opatření mají
za cíl podpořit vytvoření programů na snižování hluku, zejména dodatečné vybavení nákladních vozů nízkohlučnými brzdami. Dodatečné
vybavení by se mělo týkat všech evropských nákladních vozů s ročním počtem ujetých kilometrů přesahujícím 10 000 km a zbývající
životností alespoň pět let. Mělo by být dokončeno do roku 2015. K navrhovaným opatřením patří:
– zavedení odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu podle míry hlučnosti prostřednictvím změny směrnice 2001/14/ES
5
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o přidělování kapacity železniční infrastruktury;
– zavedení emisních stropů pro hlavní nákladní železniční tratě na úrovni členských států;
– dobrovolné závazky odvětví železniční dopravy (např. výběr poplatků);
– snížení nákladů na dodatečné vybavení prostřednictvím technologických inovací;
– monitorování dodatečného vybavení a jeho dopadů.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2203) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2204).
11842/08

KOM(2008) 432
v konečném znění

Sdělení Komise Radě
a Evropskému parlamentu Opatření na snížení hluku ze
železniční dopravy zaměřená na
stávající vozový park

08.07.2008 16.07.2008

Sdělení Komise – Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2007: přezkum a vyhlídky
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) zahájil činnost 1. ledna 2007. Jeho cílem je pomáhat pracovníkům, kteří byli
propuštěni v důsledku globalizace, najít nové uplatnění. EFG v roce 2007 obdržel deset žádostí ze sedmi členských států a pomohl celkem
5 113 pracovníkům. Poskytnutá pomoc dosáhla částky 18,6 milionu EUR. V zájmu zlepšení výkonnosti EFG se chce Komise v nejbližší
době zaměřit na zjednodušení postupů, podporu výměny zkušeností a zvyšování povědomí. Výhledově pak zváží možné úpravy
zakládacího nařízení, např. pokud jde o rozšíření působnosti na propouštění, která nelze přímo přičíst strukturálním změnám, rozšíření
působnosti na propouštění menšího rozsahu nebo prodloužení doby trvání pomoci z EFG.
11554/08

KOM(2008) 421
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Solidarita tváří
v tvář změnám:Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG)
v roce 2007 – přezkum a vyhlídky
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Sdělení Komise – Navázání strategického partnerství EU-Mexiko
Mexiko je jednou ze dvou největších ekonomik Latinské Ameriky. Je členem Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) a OECD. Má
uzavřenou smlouvu o volném obchodu se Spojenými státy, EU i Japonskem. Do Mexika míří nejvíce přímých zahraničních investic z celé
Latinské Ameriky. Díky své strategické pozici je chápáno jako most mezi Spojenými státy a Latinskou Amerikou. EU podepsala v roce 1997
s Mexikem dohodu o ekonomické spolupráci, koordinaci politik a spolupráci. Pilíře této dohody tvoří politický dialog, obchod a spolupráce.
Od roku 2004 se v návaznosti na rostoucí ekonomické vazby jedná o zintenzivnění vztahů mezi EU a Mexikem na vysoké úrovni. Nakonec
bylo dosaženo dohody o vytvoření strategického partnerství, které nejen posílí vzájemné vztahy, ale umožní oběma stranám lepší
spolupráci na mezinárodní úrovni a v globálních záležitostech. Cílem strategického partnerství bude přijmout metodologii pro vzájemné
konzultace a spolupráci. Stane se součástí právního a operačního rámce současné dohody.
11947/08
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Zpráva Komise – Generální ředitelství pro humanitární pomoc – Výroční zpráva za rok 2007
Zpráva shrnuje hlavní činnosti Generálního ředitelství pro humanitární pomoc za rok 2007. Rozpočet GŘ činil 722 milionů EUR. Největšími
příjemci byly africké, karibské a tichomořské země (422,7 milionu EUR) následované Asií a Latinskou Amerikou a východní Evropou,
postsovětskými státy, Středním východem a Středomořím. V roce 2007 nedošlo k novým velkým humanitárním krizím ani přírodním
katastrofám, jednalo se spíše o krize menšího rozsahu. Hlavní intervence tak byly zaměřeny na pokračující konflikty a krize v Súdánu
(Dárfúr), Demokratické republice Kongo a v Somálsku. Pozornost byla věnována rovněž zapomenutým krizím, v nichž se angažuje jen
omezený počet dárců, a činnosti zlepšující připravenost na katastrofy. Podrobné informace jsou uvedeny v doprovodném dokumentu
(SEC(2008) 2236).
11709/08
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Sdělení Komise – Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2007
Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2007 je pozitivní. Komise konstatuje, hlavní závazky šestého akčního programu pro
životní prostředí byly splněny. Mezi významné iniciativy patří zejména přijetí sedmi tematických strategií, návrh nové směrnice o
průmyslových emisích nebo dohoda o rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí. Naopak neúspěchem je nedosažení dohody o
návrhu rámcové směrnice o půdě. Od roku 2007 jsou funkční nové finanční nástroje, jako program LIFE+, tematický program pro životní
prostředí nebo rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace. Za úspěch je rovněž považována pokračující integrace
environmentálních aspektů do jiných odvětvových politik, např. dopravy, zemědělství, politiky soudržnosti, zdraví, průmyslové politiky,
výzkumu nebo obchodu. Z hlediska budoucího vývoje je nutné zlepšit zejména uplatňování práva Společenství v oblasti životního prostředí
členskými státy. Mezi hlavní témata pro rok 2008 patří udržitelnost hospodářství, přizpůsobení se změně klimatu a ochrana biologické
rozmanitosti. Podrobné hodnocení je obsaženo v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2150).
11796/08

KOM(2008) 409
v konečném znění

Sdělení Komise Radě
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životního prostředí za rok 2007
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Sdělení Komise – Zavedení společného programování ve výzkumu
Toto sdělení navazuje na zelenou knihu o budoucnosti Evropského výzkumného prostoru. Cílem dobrovolné iniciativy společného
programování (Joint Programming) je zefektivnění využití veřejných prostředků investovaných členskými státy do výzkumu. Tato iniciativa
by měla doplnit akce založené na partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako jsou například společné technologické iniciativy.
Smyslem společného programování není nahradit národní výzkumné programy členských států, ale prostřednictvím vzájemné komunikace,
spolupráce a sdílení zdrojů minimalizovat riziko duplicitních činností a usnadnit přeshraniční spolupráci. Jeho realizace vyžaduje vymezení
společných výzkumných úkolů, stanovení konkrétních aktivit (od plánování po hodnocení) a vytvoření mechanismu financování (ze zdrojů
členských států). Probíhá ve třech fázích: (i) vytvoření společné vize; (ii) přijetí strategické výzkumné agendy, která převádí vizi do
konkrétních cílů; (iii) provádění strategické výzkumné agendy. Komise vyzývá Radu, aby do konce roku 2008 potvrdila koncept a cíle
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společného programování a vyzvala ministry k jmenování zástupců, kteří do léta 2009 stanoví vhodné oblasti pro uplatnění společného
programování. Komise do konce roku 2009 vydá doporučení s cílem zahájit společné programování v určených oblastech.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2281) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2282).
11935/08
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