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Návrh směrnice – Přístup k činnosti institucí elektronických peněz, její výkon a obezřetnostní dohled nad touto činností
Činnost institucí elektronických peněz je v současné době upravena směrnicí 2000/46/ES. Hodnocení uplatňování této směrnice poukázalo
na některé problémy omezující její účinek. Jednalo se zejména o nejasnou definici elektronických peněz, nejednotný právní rámec
a nepřiměřený reţim obezřetnostního dohledu. Tímto návrhem reaguje Komise jednak na výsledky hodnocení, a jednak na přijetí směrnice
2007/64/ES o platebních sluţbách na vnitřním trhu. Hlavní změny zahrnují:
– vyjasnění oblasti působnosti směrnice a definice elektronických peněz;
– uplatnění kvalitativních obezřetnostních poţadavků;
– sníţení poţadavku na počáteční kapitál z 1 milionu EUR na 125 000 EUR;
– nahrazení poţadavků na trvalý objem kapitálu metodami výpočtu zaloţenými na charakteru a rizikovém profilu instituce;
– zavedení poţadavků na ochranu peněţních prostředků;
– úpravu pravidel zpětné výměny elektronických peněz prostřednictvím převodu na účet klienta nebo výplaty v hotovosti;
– uvedení výjimek a opatření proti praní špinavých peněz do souladu se směrnicí 2007/64/ES.
Nová směrnice by měla nahradit směrnici 2000/46/ES. Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2573) a jeho shrnutím
(SEK(2008) 2572).
14201/08

KOM(2008) 627
v konečném znění

2008/0190
(COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY ze dne [...]
o přístupu k činnosti institucí
elektronických peněz, o jejím
výkonu a o obezřetnostním
dohledu nad touto činností
a o změně směrnice 2005/60/ES
a 2006/48/ES a zrušení směrnice
2000/46/ES

09.10.2008 14.10.2008

Návrh nařízení – Přeshraniční platby ve Společenství
Cílem tohoto návrhu je na základě výsledků přezkumu z roku 2005 nahradit nařízení (ES) č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech
a současně zohlednit přijetí směrnice 2007/64/ES o platebních sluţbách na vnitřním trhu. Současné nařízení o přeshraničních platbách
v eurech se vztahuje na platební transakce do výše 50 000 EUR a poţaduje, aby náklady na přeshraniční platbu v rámci Společenství
nepřevyšovaly náklady na vnitrostátní platbu. Kromě úprav, které vyţaduje uvedení stávajících ustanovení do souladu se směrnicí
2007/64/ES, zahrnuje návrh tři hlavní změny:
– rozšíření zásady rovnosti poplatků za přeshraniční a vnitrostátní platby na inkaso;
– do 1. ledna 2012 postupné zrušení oznamovací povinnosti pro účely statistiky platební bilance, která je uloţena poskytovatelům
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platebních sluţeb;
– vznesení ţádosti na členské státy, aby jmenovaly příslušné orgány a subjekty pro mimosoudní zjednání nápravy v zájmu účinného
řešení stíţností a sporů týkajících se oblasti působnosti navrhovaného nařízení.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2598) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2599).
14308/08

KOM(2008) 640
v konečném znění

2008/0194
(COD)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY
o přeshraničních platbách ve
Společenství

13.10.2008 16.10.2008

Návrh směrnice – Práva spotřebitelů
Návrh je výsledkem přezkumu spotřebitelského acquis, který byl zahájen v roce 2004, a reaguje na přetrvávající problémy vnitřního trhu,
jako je rozdílná míra ochrany v členských státech, omezená dostupnost přeshraniční nabídky produktů a sluţeb a nízká důvěra spotřebitelů
v přeshraniční nákupy. Konkrétně návrh reviduje a nahrazuje směrnice 85/577/EHS o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory,
93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, 97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku a 1999/44/ES
o prodeji spotřebního zboţí a zárukách. Narozdíl od těchto směrnic neuplatňuje návrh minimální harmonizaci, ale harmonizaci úplnou.
Zavádí jednotný soubor pravidel upravujících ochranu spotřebitele v případě uzavírání smluv mezi obchodníkem a spotřebitelem. Konkrétní
opatření zahrnují:
– informační povinnost obchodníků vůči spotřebitelům, včetně výčtu informací, které musí obchodník poskytnout (např. úplné informace
o ceně a všech souvisejících poplatcích);
– jednotnou regulaci smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory (včetně nákupů přes internet), včetně jednotné úpravy práva
na odstoupení od smlouvy (lhůta, uplatňování, účinky);
– přesunutí odpovědnosti za ztrátu nebo poškození zboţí během přepravy na obchodníka;
– vytvoření seznamu smluvních podmínek, které jsou za všech okolností povaţovány za nepřiměřené, a seznamu smluvních podmínek,
které jsou povaţovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáţe opak.
Návrh doprovází pracovní dokument, který se podrobněji zabývá vybranými problémy spotřebitelského acquis (SEC(2008) 2547),
hodnocení dopadu (SEC(2008) 2544) a jeho shrnutí (SEK(2008) 2545).
14183/08

KOM(2008) 614
v konečném znění

2008/0196
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady o právech
spotřebitelů

08.10.2008 14.10.2008

Návrh rozhodnutí – Uzavření, podpis a prozatímní uplatňování dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství
mezi Společenstvím a jeho členskými státy a partnerskými státy Východoafrického společenství
Obchod mezi Společenstvím a státy Východoafrického společenství (Burundi, Keňa, Tanzánie, Rwanda a Uganda) upravovala dohoda
z Cotonou. Pouţitelnost tohoto obchodního reţimu však vypršela na konci roku 2007 a od roku 2008 vyuţívají uvedené státy nabídky pro
přístup na trh v rámci dohody o hospodářském partnerství (EPA). Protoţe vyjednávání o komplexní dohodě o hospodářském partnerství
budou ukončena aţ v červenci 2009, navrhuje Komise Radě uzavřít a podepsat jménem Společenství rámec pro tuto dohodu, coţ (po
ratifikaci všemi smluvními stranami) umoţní její prozatímní uplatňování v omezeném rozsahu ještě před podpisem EPA.
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Návrh směrnice – Změna směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období
Tento návrh navazuje na zprávu o pokroku v rámci desetiletého pracovního programu hodnocení účinných látek pouţívaných v biocidních
přípravcích (KOM(2008) 620). Směrnice 98/8/ES stanoví, ţe po 14. květnu 2010 by měly být na vnitřním trhu povoleny pouze ty přípravky,
které jsou uvedené na pozitivním seznamu Společenství a byly schváleny nebo zaregistrovány v souladu s touto směrnicí. Protoţe
podstatná část biocidních přípravků, které se momentálně na trhu Společenství vyskytují, tuto podmínku nesplňuje, navrhuje Komise
prodlouţit program hodnocení účinných látek o tři roky, a prodlouţit tak o tuto dobu rovněţ přechodné období, během něhoţ se bude
uvádění na trh řídit vnitrostátními předpisy členských států.
14024/08

KOM(2008) 618
v konečném znění

14027/08

KOM(2008) 620
v konečném znění

2008/0188
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice č. 98/8/ES o uvádění
biocidních přípravků na trh
vzhledem k prodloužení některých
časových období
Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o hodnocení provádění směrnice
98/8/ES o uvádění biocidních
přípravků na trh (předaných
v souladu s čl. 18 odst. 5 směrnice)
a zpráva o pokroku pracovního
programu uvedeného v čl. 16
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odst. 2 stejné směrnice

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise – Závěrečné hodnocení programu Clo 2007
Program Clo 2007 byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 253/2003/ES na pětileté období 2003-2007 Rozpočet
programu činil 165,55 milionu EUR a kromě 27 členských států se programu účastnilo Chorvatsko a Turecko. Program byl zaměřen na čtyři
tematické oblasti: ochranu (finančních) zájmů Společenství, usnadnění obchodu, vytvoření infrastruktury pro spolupráci odpovědných
orgánů a zajištění integrace nových členských států a ochrany vnějších hranic. Závěrečné hodnocení konstatuje, ţe program měl příznivý
dopad na fungování celnictví v Evropě. Doporučení pro návazný program zahrnují: zachování přístupu k řízení zaloţeného na jednoznačně
vymezených cílech; přezkum seznamu priorit; zlepšení propagace a uţitečnosti ročního pracovního programu; široké vyuţívání
projektových/pracovních skupin a výměn; uplatnění jiných druhů společných akcí. Z hlediska tematického zaměření by měl být v budoucnu
kladen větší důraz na usnadnění obchodu. Problematickými oblastmi byly rovněţ analýza a řízení rizik, chybějící společný přístup
k odbornému vzdělávání nebo vyuţívání informačních technologií.
14157/08

KOM(2008) 612
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Závěrečné
hodnocení programu Clo 2007
podle článku 19 rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady
č. 253/2003/ES ze dne 6. února
2003, kterým se přijímá akční
program pro oblast cel ve
Společenství (Clo 2007)

07.10.2008 14.10.2008

Zpráva Komise – Závěrečné hodnocení programu Fiscalis 2003-2007
Program Fiscalis 2003–2007 byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2235/2002/ES. Jednalo se o třetí akční program
Společenství v oblasti daní se zaměřením zejména na nepřímé daně (DPH, spotřební daň). Jeho cílem bylo zlepšit fungování systémů
zdanění na vnitřním trhu posílením spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi, jejich správními orgány a úředníky. Rozpočet programu na
pětileté období byl stanoven na 67,25 milionu EUR. Podle zjištění hodnotitele program svůj obecný cíl splnil. Doporučení zahrnují:
vytvoření klasifikace činností programů; vytvoření ukazatelů výkonnosti a výsledků programu; zlepšení šíření informací o výsledcích
programu; zajištění udrţitelnosti navázaných kontaktů; optimalizaci systémů komunikace a výměny informací; vývoj společných školících
modulů v daňové oblasti; podporu mnohostranných kontrol a burz nápadů; rozvoj činností v oblasti daní z pojistného a přímých daní.
14174/08

KOM(2008) 623
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Závěrečné
hodnocení programu Fiscalis
2003–2007 v souladu s článkem 15
rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 2235/2002/ES ze dne
3. prosince 2002, kterým se přijímá
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program Společenství ke zlepšení
fungování systémů zdanění na
vnitřním trhu (Program Fiscalis
2003–2007)

Zpráva Komise – Používání směrnice o právu na sloučení rodiny
Směrnice 2003/86/ES stanoví společná pravidla pro uplatňování práva na sloučení rodiny pro státní příslušníky třetích zemí, kteří
oprávněně pobývají na území členských států. Tato zpráva podává přehled o způsobu, jakým byla jednotlivá ustanovení směrnice
převedena do právního řádu jednotlivých členských států. Nesprávné provedení nebo nesprávné pouţívání směrnice se objevuje v mnoha
členských státech zejména v těchto oblastech: ustanovení o usnadnění udělování víz; udělování samostatných povolení k pobytu;
zohlednění zájmu dítěte; zákonné opravné prostředky a výhodnější ustanovení pro sloučení rodiny uprchlíků. Dopad směrnice na
harmonizaci v oblasti sloučení rodiny zůstává omezený; díky pouţití nepovinných ustanovení směrnice nebo kvůli příliš restriktivnímu
vymezení došlo v některých státech dokonce ke sníţení standardů. To se týká např. čekacích lhůt, minimálního věku osoby usilující
o sloučení rodiny nebo poţadovaného příjmu. V zájmu zlepšení situace v této oblasti předloţí Komise k veřejné konzultaci zelenou knihu o
budoucnosti reţimu pro sloučení rodiny.
14189/08

KOM(2008) 610
v konečném znění

Zpráva Komise Radě
a Evropskému parlamentu
o používání směrnice Rady
2003/86/ES o právu na sloučení
rodiny

08.10.2008 14.10.2008

Sdělení Komise – Posílení globálního přístupu k migraci
Globální přístup k migraci byl přijat v roce 2005 a představuje vnější rozměr migrační politiky EU zaloţený na partnerství se třetími zeměmi.
V rámci tohoto přístupu se pozornost zaměřuje na tři základní oblasti: legální migraci, boj proti nedovolenému přistěhovalectví a vztah
migrace a rozvoje. Účelem tohoto sdělení je představit návrhy na vylepšení globálního přístupu z hlediska obsahu i metodiky.
V rámci podpory legální migrace navrhuje Komise např.: vyhodnotit dosavadní partnerství pro mobilitu a rozšířit jejich vyuţívání; zlepšit
informovanost migrujících osob; podporovat dvoustrannou spolupráci a zlepšit systém přiřazování pracovníků a vhodných míst; podporovat
cirkulační migraci; zřizovat společná střediska pro ţádosti o víza.
V rámci boje proti nedovolenému přistěhovalectví navrhuje Komise např.: zlepšit výměnu informací o vývoji migračních tras; pomáhat
třetím zemím se systémy řízení migrace; vytvořit evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR); lépe integrovat readmisní politiku do
globálního přístupu; věnovat pozornost obchodu s lidmi.
V rámci propojování migrační a rozvojové politiky navrhuje Komise např.: umoţnit účinné a bezpečné převody finančních prostředků
migrantů; podporovat účast migrantů na rozvojových projektech zaměřených na jejich země původu; zlepšovat soudrţnost politik ve
prospěch rozvoje a bránit tzv. odlivu mozků; podporovat všeobecnou dostupnost kvalitního vzdělání.
Z geografického hlediska jsou dominantními oblastmi pro uplatňování globálního přístupu k migraci Afrika a východní a jihovýchodní
regiony sousedící s EU. Přestoţe Komise neopomíjí migrační potenciál asijských regionů a oblasti Latinské Ameriky a Karibiku, je hlavním
nástrojem pro řešení problematiky migrace ve vztahu k těmto zemím politický dialog. Při provádění globálního přístupu má zásadní význam
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uplatňování koordinace a soudrţnosti a efektivní vyuţívání dostupných finančních zdrojů.
14003/08

KOM(2008) 611
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Posílení
globálního přístupu k migraci: větší
koordinace a soudržnost s využitím
synergií

08.10.2008 14.10.2008

Sdělení Komise – Společný letecký prostor se sousedními zeměmi do roku 2010: zpráva o pokroku
Společný evropský letecký prostor je jedním z pilířů politiky Společenství v oblasti letecké dopravy. Jeho konečným cílem je vytvoření
jednotného trhu letecké dopravy zaloţeného na společném souboru pravidel s účastí aţ 60 zemí. K těmto zemím patří Norsko, Island
a Lichtenštejnsko, Švýcarsko, státy Západního Balkánu, Ukrajina, středomořské státy i státy v oblasti Černého moře a ve střední Asii.
Specifický případ pak představují Turecko a Rusko. Prozatím bylo uzavřeno 17 bilaterálních horizontálních dohod, které jsou základním
nástrojem vytváření společného leteckého prostoru. Tyto dohody obsahují dva základní aspekty – otevírání trhu a harmonizaci právních
předpisů. S ohledem na specifika jednotlivých regionů podporuje Komise integraci zemí v rámci jednotlivých regionů a následné uzavírání
dohod nikoli s kaţdým státem, ale s regionem jako celkem. Ţádoucí by bylo rovněţ větší zapojení partnerských zemí do institucionálního
a operačního rámce EU. S ohledem na udrţitelnost letecké dopravy jsou součástí horizontálních dohod i opatření řešící environmentální
dopady letectví. V zájmu dosaţení technické normalizace poskytuje Komise všem účastníkům společného leteckého prostoru technickou
podporu. Přestoţe do roku 2010 s největší pravděpodobností společný letecký prostor vytvořen nebude, Komise se domnívá, ţe by do
tohoto roku měla být minimálně zahájena jednání s většinou východních a středomořských partnerů. V současné době se pozornost
zaměřuje na Tunisko, Alţírsko, Gruzii a Moldavsko.
13787/08

KOM(2008) 596
v konečném znění

Sdělení Komise - Společný letecký
prostor se sousedními zeměmi do
roku 2010 – zpráva o pokroku

01.10.2008 13.10.2008

Sdělení Komise – Používání pravidel státní podpory na opatření přijatá ve vztahu k finančním institucím v kontextu současné
globální finanční krize
V tomto sdělení Komise formuluje pokyny ohledně pouţívání práva Společenství v oblasti státní podpory v souvislosti s mimořádnými
opatřeními přijímanými členskými státy na pomoc finančním institucím postiţeným současnou krizí. Pokyny se týkají: obecných principů;
podmínek a pravidel poskytování záruk na závazky finančních institucí; navyšování kapitálu zdravých institucí, které se mohou dostat do
problémů v důsledku aktuálních podmínek na finančních trzích, z veřejných zdrojů (tzv. rekapitalizace); kontrolované likvidace vybraných
institucí; poskytování dalších forem pomoci na podporu likvidity a urychlení schvalovacího procesu na straně Komise (vydání rozhodnutí do
24 hodin nebo během víkendu).
14306/08

C(2008) 6045 final

Sdělení Komise - Používání
pravidel státní podpory na opatření
přijatá ve vztahu k finančním
institucím v kontextu současné
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Sdělení Komise – Zpráva o zkušenostech s uplatňováním zvláštních ustanovení použitelných pro tradiční rostlinné lékařské
přípravky
Směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků zavádí zjednodušený registrační postup pro
rostlinné léčivé přípravky, které splňují kritéria tradičního rostlinného léčivého přípravku. Tato kritéria zahrnují zejména dostatečné důkazy
o léčebném pouţití přípravku po dobu alespoň 30 let, z toho nejméně 15 let ve Společenství. Toto sdělení představuje výsledky zprávy,
jejímţ cílem bylo posoudit moţné rozšíření zjednodušeného registračního postupu na jiné kategorie léčivých přípravků. Na základě
vyjádření zainteresovaných stran v rámci veřejné konzultace Komise zváţí rozšíření tohoto postupu na některé léčivé přípravky
z mimoevropských léčebných systémů (např. Ájurvéda, čínské lékařství, tibetské Unami) a tradičních přípravků s dlouholetou tradicí v EU
(např. med, mateří kašička, propolis, rybí tuk).
13768/08

KOM(2008) 584
v konečném znění

Sdělení Komise Radě
a Evropskému parlamentu týkající
se zprávy o zkušenostech
získaných při uplatňování kapitoly
2a směrnice 2001/83/ES ve znění
směrnice 2004/24/ES o zvláštních
ustanoveních použitelných pro
tradiční rostlinné léčivé přípravky
(Dokument na základě článku 16i
směrnice 2001/83/ES)

29.09.2008 14.10.2008

Sdělení Komise – Místní orgány: aktéři rozvoje
Účelem tohoto sdělení je jednak uznat důleţitost místních orgánů jako relativně nových aktérů regionálního rozvoje, kteří do něj mimo jiné
investují nezanedbatelné finanční prostředky, a jednak navrhnout základní prvky strategického přístupu na úrovni EU k zapojení místních
orgánů do rozvojové politiky. Měl by být vypracován rámcový program pro místní orgány jako aktéry rozvoje. Za tím účelem navr huje
Komise zahájit s místními orgány strukturovaný dialog o rozvojové politice pod záštitou Výboru regionů. Budoucí evropský přístup by měl
řešit především následující otázky:
– účinnost podpory ze strany místních orgánů, především ve smyslu respektování mezinárodních pravidel (Paříţská deklarace o účinnosti
pomoci, Kodex chování EU pro doplňkovost a dělbu práce);
– větší zapojení do rozvojové spolupráce na podporu místní správy;
– vytvoření mechanismů pro účinnější podávání zpráv o zapojení místních orgánů do rozvojové spolupráce;
– vytvoření platformy pro výměnu informací – „informační burzy“;
– širší vyuţití druţebních partnerství a podpora vnitrostátních asociací místních orgánů v partnerských zemích.
Doprovodný pracovní dokument stanovuje zásady a způsoby pro zvýšení účinnosti spolupráce při podpoře místních správ a decentralizace
v partnerských zemích (SEC(2008) 2570).
14015/08

KOM(2008) 626

Sdělení Komise Radě, Evropskému
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Sdělení Komise – Evropský rozvojový fond: odhad závazků, plateb a příspěvků členských států na rozpočtové roky 2008 až 2013
Komise v tomto sdělení předkládá prognózy závazků, plateb a příspěvků pro rozpočtové roky 2008-2013. Z Evropského rozvojového fondu
je financována pomoc zemím Afriky, Karibiku a Tichomoří a zámořským zemím a územím. Aktualizovaný odhad počítá s celkovou výší
závazků 4 098milionů EUR na rok 2008 a 4280 milionů EUR na rok 2009, výše plateb by pak měla dosáhnout 3 508, resp. 3 805 milionů
EUR. Příspěvky Komise na jednotlivé roky se pohybují v rozmezí 3 000 aţ 3 625 milionů EUR a příspěvky Evropské investiční banky
v rozmezí 200 aţ 280 milionů EUR. Souhrnné příspěvky členských států by měly dosáhnout 3 240 milionů EUR v roce 2008 a 3 500
milionů EUR v roce 2009. V těchto dvou letech platí příspěvky pouze státy EU15.
14005/08

KOM(2008) 634
v konečném znění

Sdělení Komise: EVROPSKÝ
ROZVOJOVÝ FOND (ERF) Odhad závazků, plateb
a příspěvků, které mají členské
státy vyplatit na rozpočtové roky
2008 až 2013

07.10.2008 16.10.2008

Sdělení Komise – Výzvy spojené s odlesňováním a degradací lesů v souvislosti s bojem proti klimatické změně a ztrátě
biologické rozmanitosti
Lesy pokrývají přibliţně 30% zemské pevniny a jsou zdrojem obţivy pro 1,6 miliardy lidí. Současně hrají důleţitou roli při zadrţování oxidu
uhličitého a představují důleţité ekosystémy z hlediska zachování biologické rozmanitosti. Podle odhadů FAO je ročně vykáceno asi
13 milionů hektarů lesních porostů. Odlesňování je zdrojem přibliţně 20% světových emisí oxidu uhličitého. V tomto sdělení předkládá
Komise návrhy, které by se měly stát základem akce Společenství v boji proti odlesňování a současně základem pozice EU na
nadcházející konferenci o klimatu v Poznani. Cílem navrhovaných opatření je zastavit nejpozději do roku 2030 ztrátu lesních porostů
v globálním měřítku a sníţit do roku 2020 odlesňování tropických lesních porostů o 50% oproti současné úrovni. EU má k dispozici řadu
nástrojů na podporu udrţitelné správy lesů: dobrovolné dohody o partnerství se státy produkujícími dříví, akční plán FLEGT, návrh nařízení
upravující povinnosti obchodníků se dřevem (COM(2008) 644), akce v rámci Globální aliance pro změnu klimatu, účast v mezinárodních
fórech (např. úmluva CITES) nebo podporu systémů certifikace dříví. Komise se nicméně domnívá, ţe je třeba v kontextu mezinárodních
jednání o změně klimatu podporovat taková opatření, do nichţ se zapojí všichni aktéři včetně rozvojových států. Navrhovaný přístup
zahrnuje dvě akční linie:
– vytvoření nového globálního nástroje pro poskytování finančních zdrojů na boj proti odlesňování a degradaci lesů – Global Forest
Carbon Mechanism, jehoţ hlavním principem by bylo poskytování prostředků na základě hodnocení výkonnosti;
– otestování moţnosti zahrnutí odlesňování do aktivit v rámci obchodováni s uhlíkem, a to jak v pozitivním (uznávání obnovy lesních
porostů jako způsobu plnění závazků v oblasti udrţitelného vývoje), tak v negativním smyslu (zahrnutí odlesňování do působnosti
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů).
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Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2619) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2620).
14473/08

COM(2008) 645
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů o výzvách
spojených s odlesňováním
a degradací lesů v souvislosti
s bojem proti klimatické změně
a ztrátě biologické rozmanitosti
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