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Návrh směrnice – Změna směrnic o daních z tabákových výrobků, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně
Předkládaný návrh je výsledkem přezkumu provádění směrnic 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, 92/80/EHS o sbližování daní z jiných
tabákových výrobků, než z cigaret, a 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků. Cílem
návrhu je posílit pozici daňových opatření v rámci strategie v oblasti prevence kouření. Hlavní body návrhu zahrnují:
– stanovení minimální spotřební daně u všech cigaret prodávaných v EU, a to ve výši 57% vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny
prodávaných cigaret. Tato daň nesmí být nižší, než 64 EUR z 1000 cigaret;
– navýšení minimální spotřební daně od 1. ledna 2014 na 63%, resp. 90 EUR;
– zavedení pružnějšího systému při používání zvláštních sazeb a ukládání minimálních spotřebních daní u cigaret členskými státy
(odstranění omezení úrovně minimální spotřební daně z nejžádanější cenové kategorie, rozšíření pásma celkového daňového zatížení
na 10-75%);
– uvedení do souladu minimální sazby a struktury spotřební daně u tabáku k ruční výrobě cigaret se sazbou a strukturou u cigaret.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2266) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2267).
12583/08

KOM(2008) 459
v konečném znění

2008/0150
(CNS)

Návrh směrnice Rady, kterou se
mění směrnice 92/79/EHS,
92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde
o strukturu a sazby spotřební daně
z tabákových výrobků

16.07.2008 02.09.2008

Návrh nařízení – Změna nařízení o medailích a žetonech podobných euromincím
Cílem nařízení č. 2182/2004 je zamezit záměně euromincí s medailemi a žetony, které se jim podobají. Na základě zkušeností
s dosavadním prováděním navrhuje Komise upřesnění ochranných ustanovení. Konkrétně se jedná o stanovení kritérií podobnosti, na
jejichž základě lze medaile a žetony zakázat, a úpravu povolování odchylek. Současně předkládá Komise druhý návrh nařízení
(KOM(2008) 514, Vol. II), kterým se mění nařízení (ES) č. 2183/2004 rozšiřující použitelnost nařízení o medailích a žetonech podobných
euromincím na členské státy, které nejsou v eurozóně, tak, aby se na tyto členské státy vztahovaly i aktuálně navržené změny.
12586/08

KOM(2008) 514
v konečném znění

2008/0167
(CNS)
2008/0168
(CNS)

Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení Rady (ES)
č. 2182/2004 o medailích
a žetonech podobných euromincím
Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení Rady (ES)
č. 2183/2004, kterým se na
nezúčastněné členské státy
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rozšiřuje použitelnost nařízení (ES)
č. 2182/2004 o medailích
a žetonech podobných euromincím

Pozměněný návrh rozhodnutí – Uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k této úmluvě
týkajícího se specifických otázek vybavení letadel jménem Evropského společenství
Komise navrhuje, aby Společenství uzavřelo Úmluvu o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokol k této úmluvě ve věcech
příslušejících vybavení letadel, přijaté v Kapském Městě v roce 2001 pod záštitou Mezinárodního ústavu pro sjednocení mezinárodního
práva soukromého (UNIDROIT) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Jedná se o smíšené dohody, které částečně spadají
do výlučné pravomoci Společenství. Návrh byl poprvé předložen v roce 2002, ale vzhledem k neshodám mezi Španělskem a Spojeným
královstvím ohledně Gibraltaru nebyl tehdy přijat. Spor byl vyřešen v roce 2007. Komise nyní předkládá pozměněný návrh, který
zohledňuje jednak přistoupení nových členských států a jednak skutečnost, že úmluva ani protokol již nejsou otevřeny k podpisu.
12135/08

KOM(2008) 508
v konečném znění

2008/0162
(CNS)

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

11.08.2008 03.09.2008

Návrh nařízení – Obchodování s produkty z tuleňů
Lov tuleňů patří z hlediska etiky k problematickým otázkám a veřejné mínění ve Společenství je spíše nakloněno jeho zákazu. Platné
právní předpisy Společenství se zaměřují spíše na omezení lovu a obchodu s tuleními produkty s ohledem na zachování populací tuleňů,
než na omezení vyplývající z požadavku na humánní zacházení s tuleni. Některé členské státy proto samy přikročily k zákazu obchodování
z produktů z tuleňů. Tím vznikly nerovné podmínky na trhu Společenství. Cílem předkládaného návrhu je vytvořit jednotné podmínky pro
obchodování s produkty z tuleňů v celém Společenství, a to prostřednictvím zákazu uvádění těchto produktů na trh, dovozu a vývozu
a tranzitu přes území Společenství. Výjimky ze zákazu jsou možné pouze za splnění určitých podmínek, které se týkají způsobu zabíjení
a stahování z kůže. Návrh současně zavádí požadavek na označení produktů splňujících tyto podmínky.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2290) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2291).
12604/08

KOM(2008) 469
v konečném znění

2008/0160
(COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY
o obchodování s produkty z tuleňů

23.07.2008 04.09.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise – Druhá monitorovací a hodnotící zpráva o provádění společného postoje Rady o výměně některých údajů
s Interpolem
Cílem společného postoje Rady 2005/69/SVV je zlepšit spolupráci členských států a Interpolu v oblasti sdílení a výměny informací
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o nevyplněných odcizených, pohřešovaných nebo neoprávněně užívaných pasech. Komise v této zprávě shrnuje a vyhodnocuje odpovědi
členských států na dotazník týkající se provádění společného postoje. Konstatuje, že toto provádění je zatím neúplné. Mezi hlavní
problémy patří: výměna pouze některých požadovaných kategorií údajů; opožděné vkládání údajů; sdílení údajů se všemi zeměmi
Interpolu bez ohledu na to, zda zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; omezené využívání databáze v každodenní práci
příslušných orgánů členských států; ne vždy dostatečná rychlost reakce v případě pozitivní identifikace.
12589/08

KOM(2008) 502
v konečném znění

ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá
monitorovací a hodnotící zpráva
o provádění společného postoje
Rady 2005/69/SVV

01.08.2008 02.09.2008

Zpráva Komise – Provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2007
Zpráva podává přehled o nejdůležitějších operacích makrofinanční pomoci ES třetím zemím realizovaných v roce 2007 a o výsledcích
provedených hodnocení. Hlavní část makrofinanční pomoci je určena zemím západního Balkánu; z celkové částky 1 085 milionů EUR
schválené na léta 2000-2007 bylo těmto státům vyplaceno 783 milionů EUR. V roce 2007 byla přijata nová rozhodnutí o pomoci Moldavsku
a Libanonu. Mezi hlavní realizované operace patřila také pomoc Kosovu a Gruzii. Z hlediska hodnocení bylo významné dokončení
hodnotících zpráv o pomoci Tádžikistánu (pomoc měla pozitivní účinky, nicméně jejich rozsah byl omezený) a Bosně a Hercegovině
(pozitivně je hodnocen strukturální prvek pomoci, který zvýšil hospodářskou stabilitu). Komise rovněž konstatuje reálné zlepšení na všech
úrovních finančního řízení v přijímajících zemích. Podrobnější hospodářské a finanční informace o těchto zemích jsou obsaženy
v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2381).
12550/08

KOM(2008) 520
v konečném znění

Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o provádění makrofinanční pomoci
třetím zemím v roce 2007

18.08.2008 01.09.2008

Sdělení Komise – Evropská strategie mořského a námořního výzkumu
Navrhovaná strategie navazuje na sdělení o integrované námořní politice. Jejím cílem je navrhnout prostředky a opatření pro lepší integraci
mezi mořským a námořním výzkumem. Zaměřuje se na dva hlavní problémy: řešení komplexnosti problematiky a vzájemných součinností
(sladění vědeckých a politických, vědeckých a technických a vědeckých a hospodářských aspektů výzkumu a využívání moří) a zavedení
nových forem rozhodování ve výzkumu. Konkrétní opatření zahrnují:
– vytváření a rozvoj kapacit;
– integraci zavedených výzkumných oborů a rozvoj mezioborového přístupu;
– spolupráci mezi členskými státy, regiony a průmyslovými odvětvími pro dosažení synergického efektu;
– vytvoření „fóra“ všech zainteresovaných stran jako nového modelu řízení výzkumu.
12699/08

KOM(2008) 534
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Evropská strategie mořského
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a námořního výzkumu. Ucelený
rámec evropského výzkumného
prostoru na podporu udržitelného
využívání oceánů a moří

Sdělení Komise – Následné hodnocení tematické priority „Technologie informační společnosti“ v 6. rámcovém programu
V tomto sdělení představuje Komise hlavní výsledky hodnocení tematické priority „Technologie informační společnosti“, která byla
realizována v 6. rámcovém programu v letech 2003-2006. Na její financování byly vydány téměř 4 miliardy EUR. V 7. rámcovém programu
na ni navazuje oblast „Informační a komunikační technologie“ (IKT). Z hodnocení vyplývá 23 doporučení pro další činnost v oblasti IKT.
Zahrnují: podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru; podporu malých a středních podniků; podporu mezinárodní spolupráce;
výběrové zaměření výzkumných aktivit Společenství; zjednodušení požadavků na předkládané návrhy; zavedení zkušební fáze jako
součásti výběrového řízení; financování na základě výkonu a výsledků; větší podporu rizikových investic; pružnější přístup k prioritám
a složení účastníků projektu; větší zaměření na interoperabilitu. Komise v návaznosti na toto hodnocení zahajuje veřejnou konzultaci
k tématu výzkumu v oblasti IKT. Na počátku roku 2009 předloží na základě jejích výsledků sdělení o výzkumu a inovacích v oblasti IKT.
12718/08

KOM(2008) 533
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Následné hodnocení tematické
priority “Technologie informační
společnosti (TIS)” v šestém
rámcovém programu pro výzkum,
technologický rozvoj a
demonstrace (VTR)

04.09.2008 07.09.2008

Sdělení Komise – Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line
Toto sdělení informuje o činnostech realizovaných v rámci iniciativy Komise „digitální knihovny“, zejména o pokroku při budování evropské
digitální knihovny Europeana, která má být uvedena do provozu v listopadu 2008, a o opatřeních přijatých členskými státy v oblasti
digitalizace, zpřístupňování on-line a uchovávání digitalizovaného kulturního dědictví, včetně různých přístupů k autorskoprávním
aspektům digitalizace. Kroky členských států jsou posuzovány v kontextu doporučení 2006/585/ES o digitalizaci kulturního materiálu a jeho
dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů. Vzhledem k prioritám stanoveným v tomto doporučení, je potřebné zaměřit se
v budoucnu zejména na tyto oblasti: finanční prostředky a kvantitativní cíle v oblasti digitalizace; podpora Europeany ze strany členských
států (kritéria financování, zřízení „shromaždišť“, standardizace); právní a praktické mechanismy pro usnadnění digitalizace a dostupnosti
osiřelých a nevydávaných děl; finanční a organizační hlediska uchovávání digitálních záznamů. Z technického hlediska Komise připomíná
možnost podpory digitalizačních projektů v rámci 7. rámcového programu (projekt IMPACT) a programu eContentPlus (projekty EDLnet
a European Film Gateway). Podrobnější informace jsou uvedeny v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2372).
12580/08

KOM(2008) 513
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
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hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Evropské kulturní dědictví na
dosah jedním kliknutím: Pokrok
v oblasti digitalizace kulturního
materiálu a jeho dostupnosti on-line
a uchovávání digitálních záznamů
v EU
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