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Návrh nařízení – Změna nařízení o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání
letového provozu (SESAR)
Společné podniky představují nástroje Společenství k provádění programů v oblasti výzkumu a vývoje založené především na partnerství
soukromého a veřejného sektoru. Protože v právu EU chybí vymezení právního postavení těchto subjektů, je jejich právní rámec stanoven
zakládacími nařízeními. Všechny společné podniky byly založeny jako nástroje provádění sedmého rámcového programu, a jejich
postavení by tak mělo být shodné. Účelem tohoto návrhu je sladit nařízení o společném podniku SESAR a jeho stanovy s přístupem, který
byl uplatněn při zřizování nejnovějších společných podniků v prosinci 2007 (např. společné podniky ENIAC a ARTEMIS).
12204/08

KOM(2008) 483
v konečném znění

2008/0159
(CNS)

Návrh nařízení Rady (ES)
č. …./…., kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 219/2007 o založení
společného podniku na vytvoření
evropského systému nové
generace pro uspořádání letového
provozu (SESAR)

23.07.2008 28.07.2008

Návrh směrnice – Koordinace právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů
Činnost subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) je na úrovni Společenství upravena směrnicí
85/611/EHS. SKIPCP představují asi 75% trhu investičních fondů v EU a v roce 2007 spravovaly aktiva v hodnotě 6 bilionů EUR. Cílem
předkládaného návrhu je jednak kodifikovat všechny změny platné směrnice od roku 1985 a jednak převést do podoby právního předpisu
opatření oznámená v bílé knize o investičních fondech z roku 2006 (KOM(2006) 686). Podstatné změny stávajícího právního rámce
zahrnují zejména:
– nová pravidla pro fúze - vytvoření rámce pro vnitrostátní i přeshraniční fúze;
– nová pravidla pro „master/feeder“ struktury (jeden SKIPCP investuje všechna nebo skoro všechna aktiva do jiného jednoho SKIPCP) –
např. zákaz vytváření kaskádovitých struktur („master“ je současně „feeder“), stanovení požadavků na přeměnu na „feeder“ SKIPCP;
– nová pravidla pro poskytování informací investorům – např. nahrazení zjednodušeného prospektu „klíčovými údaji pro investory“
použitelnými na celém vnitřním trhu;
– zjednodušení a zlepšení pravidel pro sdělování prostřednictvím komunikace mezi regulačními orgány, včetně vyjasnění povinností
jednotlivých příslušných orgánů a zjednodušení jazykového režimu (omezení povinnosti SKIPCP překládat povinně zveřejňované
informace do jazyka hostitelské země na překlad klíčových údajů pro investory);
– zlepšení spolupráce v oblasti dohledu.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2263) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2264).
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Návrh nařízení – Systém ekoznačky Společenství
Systém udělování ekoznačky označující výrobky a služby příznivé k životnímu prostředí byl ve Společenství zaveden v roce 1992
a naposledy revidován v roce 2000 nařízení (ES) č. 1980/2000. Ekoznačka EU je jediný oficiální systém platný v rámci celého vnitřního
trhu. Z hodnocení dosavadního používání ekoznačnky vyplývá, že jejími nedostatky jsou zejména nedostatečné veřejné povědomí
a administrativa spojená s jejím udělováním. Návrh zahrnuje především následující opatření:
– uvedení nařízení do souladu s jinými opatřeními týkajícími se udržitelnosti výroby a spotřeby;
– rozšíření oblasti působnosti ekoznačky a zvýšení počtu skupin výrobků;
– zavedení opatření na podporu harmonizace s jinými systémy ekoznaček;
– rychlejší vypracování kritérií a zavedení vzoru pro dokumenty o kritériích;
– začlenění pokynů pro ekologické zadávání veřejných zakázek do vývoje kritérií;
– navržení závazných standardů pro environmentální působení výrobků;
– zrušení ročních poplatků, zjednodušení postupů posuzování, zjednodušení dokumentů;
– podporu uvádění na trh.
Nové nařízení nahradí platný předpis. Návrh je doplněn finančním výkazem, hodnocením dopadu (SEC(2008) 2118) a jeho shrnutím
(SEK(2008) 2119).
12074/08

KOM(2008) 401
v konečném znění

2008/0152
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o systému
ekoznačky Společenství

16.07.2008 28.07.2008

Návrh směrnice – Rámec pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
Cílem navrhovaného přepracování rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení
požadavků na ekodesign energetických spotřebičů je začlenit pozměňující směrnici 2008/28/ES a rozšířit oblast působnosti, aby bylo
možné použít požadavky Společenství na ekodesign u všech výrobků spojených se spotřebou energie. Působnost se rozšiřuje nad rámec
energetických spotřebičů, s výjimkou dopravních prostředků. Týká se pouze nových výrobků, které jsou na trh Společenství uvedeny
poprvé. Výrobkem spojeným se spotřebou energie se rozumí jakýkoli výrobek, který má při používání vliv na spotřebu energie. V budoucnu
Komise zváží rovněž zahrnutí výrobků, které nejsou spojeny se spotřebou energie.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2115) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2116).
12119/08

KOM(2008) 399
v konečném znění

2008/0151
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o stanovení
rámce pro určení požadavků na
ekodesign výrobků spojených se
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spotřebou energie

Návrh nařízení – Dobrovolná účast organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany
životního prostředí
Program Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) byl původně zřízen v roce 1993
a byl změněn v roce 2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. Cílem předkládaného návrhu je zvýšit počet
organizací, které systém používají, vytvořit z EMAS měřítko pro systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí, podpořit organizace
používající jiný systém při jeho aktualizaci a přechodu na EMAS a zavést požadavek na organizace používající EMAS, aby při výběru
dodavatelů zohledňovali environmentální aspekty. Navrhované změny zahrnují:
– posílený mechanismus dodržování právních předpisů (ověření při registraci, harmonizace postupů pro registraci a její zrušení);
– větší důraz na podávání zpráv o vlivu činnosti organizace na životní prostředí;
– přípravu pokynů/referenčních dokumentů k osvědčeným postupům Komisí a doporučení jejich používání;
– harmonizaci předpisů a postupů pro akreditaci;
– povolení účasti organizací mimo Společenství;
– opatření na snížení administrativní zátěže a tvorbu pobídek (jednodušší registrace uskupení, nižší poplatky pro malé organizace).
Navrhované nařízení nahradí platný předpis a jeho prováděcí předpisy. Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2121) a jeho
shrnutím (SEK(2008) 2122).
12108/08

KOM(2008) 402
v konečném znění

2008/0154
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o dobrovolné
účasti organizací v programu
Společenství pro systém řízení
podniků a auditu z hlediska
ochrany životního prostředí
(EMAS)

16.07.2008 29.07.2008

Návrh nařízení – Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu
Předkládaný návrh je jednou z iniciativ zaměřených na realizaci a rozvoj evropského výzkumného prostoru. Komise se domnívá, že žádná
ze stávajících národních ani mezinárodních forem spolupráce není vhodná jako model pro nové přeshraniční výzkumné infrastruktury.
Prostřednictvím rámcového nařízení tak chce vytvořit novou vhodnou právní formu. Návrh stanoví hlavní prvky evropských výzkumných
infrastruktur (ERI) a postupy, za nichž bude zákonodárce tento status udělovat. ERI je právní subjekt s právní subjektivitou a plnou
způsobilostí k právním úkonům uznaný ve všech členských státech. Zakládá se na členství; členové se podílejí na jejím zřízení a provozu
a jejich odpovědnost za případné dluhy ERI je omezena na jejich vlastní příspěvky, pokud vnitřní předpisy nestanoví jinak. Společenství
nemusí být nutně členem ERI a finančně do ní nepřispívá. Činnost ERI je v zásadě nevýdělečná, omezená hospodářská činnost za účelem
podpory inovací, znalostí a převodu technologií je však povolena. Výzkumná infrastruktura zřízená ERI musí splnit tyto požadavky: je
nezbytná pro provádění evropské výzkumné činnosti; představuje přidanou hodnotu a přináší výrazná zlepšení v příslušných oblastech; je
přístupná vědcům z členských států i přidružených zemí; přispívá k šíření a optimalizaci výsledků výzkumné činnosti Společenství. Žádost
o zřízení hodnotí Komise, která bude také zajišťovat celkové řízení nového právního rámce a sledovat dodržování nařízení ze strany ERI.
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Návrh je doplněn finančním výkazem, hodnocením dopadu (SEC(2008) 2278) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2279).
12259/08

KOM(2008) 467
v konečném znění

2008/0148
(CNS)

Návrh nařízení Rady o právním
rámci Společenství pro evropskou
výzkumnou infrastrukturu (ERI)

25.07.2008 31.07.2008

Návrh směrnice – Změna směrnice o době ochrany autorského práva
Doba ochrany autorských práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů je v současné době v EU stanovena na 50 let od vydání
nahrávky. Na rozdíl od autorů, jejichž díla jsou chráněna po celý jejich život a ještě 70 let po jejich smrti, se tak výkonní umělci dostávají do
situace, kdy v důchodovém věku přicházejí o část svých příjmů. Pozice výrobců zvukových nahrávek se zhoršuje v důsledku nových metod
sdílení hudby. Druhým problémem, na který návrh reaguje, jsou odlišnosti ve výpočtech doby ochrany u hudebních děl s textem, kdy
některé členské státy umožňují chránit zvlášť hudbu a zvlášť text, zatímco jiné chápou takové dílo jako celek. Rok uplynutí ochrany se tak
podle způsobu výpočtu může i při uplatnění jednotné ochranné lhůty 70 let lišit i o desítky let. Hlavními body návrhu jsou:
– prodloužení doby ochrany pro výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů z 50 na 95 let;
– zřízení fondu pro studiové hudebníky;
– zavedení doložek „use it or lose it“ ve smlouvách mezi výkonnými umělci a výrobci zvukových záznamů; tato doložka znamená, že
pokud výrobce nevydá zvukový záznam, který by byl bez prodloužení lhůty ochrany volný, vrátí se práva ze vzniku záznamu umělci a
práva ze záznamu zaniknou. Pokud nebude záznam zpřístupněn rok po prodloužení doby ochrany ani umělcem, ani výrobcem, práva
na zvukový záznam a záznam výkonu zaniknou. Tato doložka by měla umožnit i zpřístupnění tzv. opuštěných děl, u nichž nelze najít
ani výrobce, ani umělce;
– zavedení jednotné metody výpočtu doby ochrany hudebních děl s textem, a to tak, že 70 let se bude počítat od smrti posledního žijícího
spoluautora.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2287) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2288).
12217/08

KOM(2008) 464
v konečném znění

2008/0157
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/116/ES o době
ochrany autorského práva a
určitých práv s ním souvisejících

16.07.2008 30.07.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Sdělení Komise – Průběžné hodnocení provádění programu veřejného zdraví (2003-2008)
Předkládané sdělení představuje výsledky nezávislého hodnocení provádění programu veřejného zdraví v prvních třech letech. Program je
zaměřen na zlepšení informovanosti, zlepšení schopnosti reakce na zdravotní hrozby a podporu zdraví a prevence ve všech politikách
Společenství. Celkové hodnocení programu je pozitivní, nicméně bylo vydáno několik doporučení pro další provádění. Doporučení zahrnují
např. vyjasnění a aktualizaci priorit, rozvoj nových metod financování inovativních návrhů, zlepšení informovanosti širšího okruhu
zájmových skupin, zjednodušení postupu pro předkládání projektů nebo zvážení postupu nepřímé, uzavřené a neformální soutěže pro
zefektivnění výběru návrhů. Komise se na doporučení zaměří zejména v návazném programu v oblasti zdraví na léta 2008-2013.
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Sdělení Komise – Sedmá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny
Pravidelná zpráva Komise se tentokrát zaměřuje zejména na přípravy na přijetí eura na Slovensku, které se stane šestnáctým členským
státem eurozóny od 1. ledna 2009. Slovensko využije jednorázového přechodu. Komise hodnotí přípravy pozitivně, nicméně upozorňuje na
nutnost věnovat v informační kampani pozornost obavám občanů z růstu cen a zaměřit se na citlivé skupiny obyvatelstva, zejména
důchodce. Doprovodný pracovní dokument (SEC(2008) 2306) hodnotí vývoj v ostatních členských státech, které se připravují na přijetí
společné měny. Česká republika stále nemá stanovený termín pro přechod na euro. Komise oceňuje rozhodnutí vlády pokračovat
v informační kampani a novou internetovou stránku www.zavedenieura.cz, která byla spuštěna pro veřejnost 1. března 2008.
12288/08

KOM(2008) 480
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru, Výboru regionů a Evropské
centrální bance - Sedmá zpráva
o praktických přípravách na
budoucí rozšíření eurozóny

18.07.2008 30.07.2008

Zpráva Komise – Čtvrtá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového
styku zásadu vzájemnosti
Předkládaná zpráva shrnuje vývoj v oblasti bezvízového styku se třetími zeměmi za poslední rok. Je zaměřena na země, jejichž občané
mohou překračovat vnější hranice EU bez víz, ale které požadují víza od občanů jednoho nebo více členských států. K dosažení úplné
vzájemnosti bezvízového styku došlo v případě Izraele, Malajsie a Paraguaye. Pokroku bylo dosaženo i v případě Austrálie, Brazílie,
Bruneje a Kanady. Kritický postoj Komise zaujímá ke čtyřem státům:
Japonsko a Panama uplatňují vízovou povinnost vůči občanům Rumunska, resp. Rumunska a Bulharska. Podnikají kroky k jejímu zrušení,
nicméně praktických výsledků nebylo dosud dosaženo.
Singapur umožňuje bezvízový pobyt do délky třiceti dnů. Komise usiluje o prodloužení této lhůty na 90 dnů, jak je tomu v případě občanů
Singapuru při cestách do EU. Vzhledem k nedostatečnému pokroku v jednání navrhuje Komise zvážit zavedení protiopatření.
Spojené státy americké nadále požadují víza od občanů dvanácti nových členských států. Navzdory intenzivnímu jednání a podpisu
bilaterálních memorand o porozumění se sedmi členskými státy není jasné, zda se do konce roku 2008 podaří rozšířit bezvízový režim na
občany dalších států EU. Pokud se tak nestane, navrhuje Komise podniknout protiopatření např. ve formě dočasného obnovení vízové
povinnosti pro občany USA, kteří jsou držiteli diplomatických nebo služebních pasů, od 1. ledna 2009.
12213/08

KOM(2008) 486

Čtvrtá zpráva Komise Radě

23.07.2008 28.07.2008
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Sdělení Komise – Strategie pro práva průmyslového vlastnictví v Evropě
V roce 2007 vydala Komise sdělení věnované patentovému systému v Evropě (KOM(2007) 165). Navrhovaná strategie toto sdělení
doplňuje. Zahrnuje průmyslové vlastnictví v celé jeho šíři, nejen jeden konkrétní typ ochrany. Cílem Komise je vytvořit kvalitní, dostupný,
konsistentní a vyvážený systém ochrany pro celou EU, který se zaměří na:
– kvalitu práv průmyslového vlastnictví;
– podporu inovací v malých a středních podnicích;
– vymáhání práva a boj proti padělání a pirátství;
– mezinárodní rozměr ochrany průmyslového vlastnictví.
Konkrétní kroky budou zahrnovat studie, hodnocení fungování stávajících systémů, vydání zelené knihy o politice pro kvalitní zemědělské
produkty zahrnující geografická označení původu, vydání konzultačního dokumentu o standardizaci v oblasti informačních
a komunikačních technologií, pokrok v oblasti patentu Společenství a patentového soudnictví, zjednodušení přístupu k patentům
a postupům pro řešení sporů pro malé a střední podniky, podporu práv průmyslového vlastnictví ve třetích zemích, zajištění plné
transpozice a účinného provádění platné legislativy Společenství, iniciativy na podporu přeshraniční spolupráce, přípravu přistoupení
Společenství k Singapurské smlouvě o právu v oblasti obchodních známek, pokrok v harmonizaci mezinárodního patentového práva,
posílení ochrany a vymáhání práva prostřednictvím bilaterálních dohod se třetími zeměmi.
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Sdělení Komise – Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku
Předkládané sdělení představuje strategii Komise pro podporu integrovaného přístupu v EU i na mezinárodní úrovni k prosazování
udržitelné výroby a spotřeby a udržitelné průmyslové politiky. Základem akčního plánu jsou opatření zaměřená na zlepšení energetické
a environmentální účinnosti výrobků a služeb a podpora jejich používání spotřebiteli. Opatření zahrnují:
– návrh na rozšíření směrnice o ekodesignu (viz KOM(2008) 399);
– návrh na revizi směrnice o označování štítky a nařízení o ekoznačce Společenství (viz KOM(2008) 401);
– vytvoření harmonizované základny pro veřejné zakázky a pobídky;
– prozkoumání možnosti vytvoření evropských norem pro sběr údajů a posuzování environmentální výkonnosti výrobků;
– dobrovolná opatření na podporu ekologických veřejných zakázek;
– vytvoření platformy pro spolupráci s maloobchodníky a spotřebiteli;
– zlepšení environmentálních vlastností výroby (efektivní využívání zdrojů, ekoinovace, revize nařízení EMAS – viz KOM(2008) 402 aj.);
– podporu odvětvového přístupu, osvědčených postupů a obchodu s ekologickými výrobky na mezinárodní úrovni.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2110) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2111).
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Zpráva Komise – První hodnocení iniciativy Europass
Europass byl vytvořen jako koordinovaný soubor dokladů prokazujících kvalifikaci a schopnosti evropských občanů v zájmu usnadnění
jejich mobility. Zpráva shrnuje hlavní závěry a doporučení externího hodnocení. Iniciativa je hodnocena jako významná a účinná.
Doporučení se týkají zejména:
– zaměření na profesní mobilitu; prozatím byla většina pozornosti věnována mobilitě účastníků vzdělávání;
– zlepšení formuláře životopisu Europass-CV a rozvoj Europass-dodatku k diplomu;
– zlepšení spolupráce s poradenskými středisky a podniky na vnitrostátní úrovni;
– rozšíření příkladů a pokynů k používání dokladů Europass na internetovém portálu;
– zlepšení doplňkovosti iniciativy Europass s programy vzdělávání a odborné přípravy.
Komise se při dalším provádění zaměří zejména na osoby s nízkou kvalifikací a nezaměstnané, dále rozvine životopis Europass-CV
a sebehodnocení a podpoří využívání dokladů Europass-mobilita, Europass-dodatek k diplomu a Europass-dodatek k osvědčení.
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