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Návrh rozhodnutí –Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU
Tímto návrhem reaguje Komise na žádost podanou Francií v souvislosti s důsledky hurikánu Dean, který postihl v srpnu 2007 Martinik a
Guadeloupe. Komise navrhuje poskytnout z Fondu solidarity příspěvek ve výši 12 780 000 EUR.
13045/08

KOM(2008) 557
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění
prostředků z Fondu solidarity EU

15.09.2008 17.09.2008

Návrh nařízení – Změna nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
Některá ustanovení nařízení (ES) č. 1083/2006 týkající se finančních příspěvků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského
sociálního fondu a Fondu soudržnosti vytvářejí nepřiměřenou administrativní zátěž (požadavky na monitorování) a neodpovídají charakteru
projektů, jichž se týkají. Jedná se zejména o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu, které nevytvářejí žádné příjmy.
Cílem předkládaného návrhu je zjednodušit správu příspěvků na malé operace udělením výjimky z požadavků na monitorování. U projektů
spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu se jedná o operace, jejichž celkové náklady nepřesahují 200 000 EUR, a u projektů
spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje nebo Fondu soudržnosti o operace s celkovými náklady do 1 milionu EUR.
Navrhuje se, aby bylo nařízení použitelné zpětně od 1. srpna 2006.
13187/08

KOM(2008) 558
v konečném znění

Nařízení Rady (ES), kterým se
mění nařízení (ES) č. 1083/2006
o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti, pokud jde
o některé projekty vytvářející příjmy

15.09.2008 19.09.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Sdělení Komise – Akční plán pro provádění strategie EU v oblasti zdraví zvířat
Nová strategie Společenství v oblasti zdraví zvířat na léta 2007-2013 byla přijata Komisí v září 2007 (KOM(2007) 539). Předkládaný akční
plán strategii doplňuje a navazuje na ni. Je zaměřen na čtyři oblasti činnosti, v jejichž rámci jsou navrženy konkrétní legislativní i
nelegislativní iniciativy. Těmito oblastmi jsou:
– stanovení priorit pro zásahy ze strany EU – např. kategorizace nákaz zvířat;
– rámec EU pro zdraví zvířat – např. legislativní návrhy týkající se zdraví zvířat a dělení odpovědnosti a nákladů v případě nákazy;
– prevence, dohled a připravenost – např. vytvoření zásad EU pro biologickou ochranu, elektronické označování skotu, posílení bank
očkovacích látek;
– věda, inovace a výzkum – např. program strategického výzkumu, kontrola spojená s antimikrobiální rezistencí, více pobídek k vývoji
nových léčivých přípravků a diagnostických nástrojů.
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Akční plán bude realizován v partnerské spolupráci se zainteresovanými stranami. Na úrovni Společenství bude komunikaci a partnerství
podporovat Poradní výbor pro zdraví zvířat zřízený v únoru 2008. V roce 2011 provede Komise přezkum provádění akčního plánu
v polovině období a podá o něm zprávu.
12998/08

KOM(2008) 545
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ,
EVROPSKÉMU PARLAMENTU,
EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU
A SOCIÁLNÍMU VÝBORU
A VÝBORU REGIONŮ - AKČNÍ
PLÁN pro provádění strategie EU
v oblasti zdraví zvířat

10.09.2008 15.09.2008

Sdělení Komise – Kvalita služeb železniční nákladní dopravy
V březnu 2004 přijala Komise návrh nařízení o náhradách v případě nedodržení smluvních požadavků na kvalitu služeb v nákladní
železniční dopravě (KOM(2004) 144). Návrh zahrnoval tři kvalitativní kritéria pro provozovatele: dodržování dodací lhůty, informování
zákazníka v případě problémů a flexibilitu týkající se žádostí o přepravu. Návrh byl v době předložení shledán nepřiměřeným a Komisi bylo
uloženo, aby nejprve zhodnotila kvalitativní zlepšení dosažená v odvětví nákladní železniční dopravě, a poté zvážila na základě zjištěných
skutečností potřebu přijetí právních předpisů. Komise ve sdělení konstatuje, že ačkoli bylo dosaženo jistého pokroku, kvalita služeb stále
neodpovídá očekávání zákazníků. Prozatím jsou navrhována opatření ve třech oblastech, nicméně Komise nevylučuje předložení
legislativního návrhu, pokud to situace bude v budoucnu vyžadovat. Návrhy se týkají:
– rozvoje a posílení opatření k podpoře hospodářské soutěže – revize a provádění prvního a druhého železničního balíčku;
– rozvoje a posílení opatření k zlepšení infrastruktury a podpoře interoperability – tvorba evropské nákladní sítě, transevropské dopravní
sítě, technické specifikace pro interoperabilitu, integrace logistického řetězce (program Marco Polo);
– rozvoje a posílení opatření k zvýšení transparentnosti informací a řízení výkonnosti železničního systému – zavedení systému
odměňování výkonu, nástroje k měření výkonnosti dopravy, zveřejňování ukazatelů kvality.
12974/08

KOM(2008) 536
v konečném znění

Sdělení Komise Radě
a Evropskému parlamentu - Kvalita
služeb železniční nákladní dopravy

08.09.2008 15.09.2008

Zpráva Komise – Provádění směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
Zpráva informuje o transpozici a provádění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Všechny členské
státy provedly transpozici směrnice včas. Komise konstatuje, že směrnice měla prozatím pozitivní přínos, nicméně její provádění ukázalo
některé možnosti pro zlepšení. Navrhuje proto některé změny, které se týkají:
– skutečného vlastnictví – odstranění omezení vyplývajících ze skutečnosti, že směrnice se týká pouze úrokových plateb provedených
přímo ve prospěch jednotlivců, nikoli právních subjektů a organizací. Komise doporučuje vyjasnit definici a povinnosti platebního
zprostředkovatele a u vybraných kategorií právních subjektů a organizací (mimo EU) umožnit použití opatření sloužících k prevenci boje
proti praní peněz;
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– definice platebního zprostředkovatele – objasnění povinností zprostředkovatelů, mezi jejichž skutečnými vlastníky figurují jednotlivci
z jiných členských států, omezení významu kritéria právní formy pro definici platebního zprostředkovatele ve prospěch kritéria
podstatných znaků;
– příjmu zahrnutého do oblasti působnosti – vytvoření kritérií pro určení finančních nástrojů, jejichž výnosy spadají do působnosti
směrnice;
– procedurálních zdokonalení – např. identifikace skutečných vlastníků, procedurální složky definice úrokových plateb, výjimky
z uplatňování srážkové daně, předkládání informací platebním zprostředkovatelem.
Zprávu doplňuje podrobné ekonomické hodnocení uplatňování směrnice (SEK(2008) 2420).
13124/08

KOM(2008) 552
v konečném znění

Zpráva Komise Radě podle článku
18 směrnice Rady 2003/48/ES
o zdanění příjmů z úspor v podobě
úrokových plateb

15.09.2008 17.09.2008

Sdělení Komise – Druhá výroční zpráva o provádění pomoci Společenství na posílení hospodářského rozvoje tureckého
společenství na Kypru
Nařízením (ES) č. 389/2006 byl vytvořen finanční nástroj, jehož prostřednictvím podporuje Společenství hospodářský rozvoj turecké části
Kypru. Nástroj je zaměřen na pět oblastí: rozvoj a obnovu infrastruktury, sociální a hospodářský rozvoj, usmíření a podporu občanské
společnosti, přibližování tureckého společenství k EU a přípravu na zavedení a provádění acquis communautaire. Zpráva a její doprovodný
dokument (SEC(2008) 2469) hodnotí provádění nástroje v období 1. března až 31. prosince 2007. Během tohoto období byly uzavřeny
smlouvy v celkové hodnotě 17,5 milionu EUR a Komise vyplatila dodavatelům přibližně 8,1 milionu EUR. Mezi hlavní zlepšení v daném
období patří urychlení provádění a konsolidace prováděcích mechanismů prostřednictvím nabírání dalších pracovníků a zavádění
prováděcích postupů. Mezi dlouhodobé překážky patřily i v roce 2007 krátké smluvní lhůty a omezená délka trvání programu, nedořešené
vlastnické záležitosti, nízká absorpční kapacita příjemce a nedostatečná spolupráce kyperských Turků a Řeků.
13106/08

KOM(2008) 551
v konečném znění

Druhá výroční zpráva za rok 2007
o provádění pomoci Společenství
podle nařízení Rady (ES)
č. 389/2006 ze dne 27. února 2006,
kterým se vytváří nástroj finanční
podpory na posílení
hospodářského rozvoje tureckého
společenství na Kypru
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