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Návrh nařízení – Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
Hlavním nástrojem, který má v současné době EU k dispozici pro omezování nezákonné těţby dřeva, je akční plán pro prosazování práva,
správu a obchod v lesnictví (FLEGT). Nařízením (ES) č. 2173/2005 byl zaveden reţim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Společenství, na
jehoţ základě můţe Komise uzavřít se zeměmi produkujícími dřevo a regionálními organizacemi dobrovolnou dohodu o partnerství s EU
(VPA). Do října 2008 byla zahájena jednání o dohodě s Malajsií, Indonésií, Kamerunem, Kongem a Ghanou. Cílem předkládaného návrhu
je doplnit platný právní rámec Společenství stanovením pravidel pro obchodníky se dřevem. Komise doufá, ţe toto nařízení umoţní
omezení ilegální těţby i v zemích, které neuzavřou dohodu o partnerství. Hlavní body návrhu zahrnují:
– vytvoření systému náleţité péče, který zahrnuje opatření a postupy umoţňující sledovat původ dřeva a soulad s pouţitelnými právními
předpisy. Hospodářský subjekt by neměl uvádět dřevo na trh Společenství, pokud nemá přiměřenou záruku zákonnosti jeho původu.
Systém náleţité péče můţe být buď vyvinut subjektem samotným, nebo můţe být pouţit uznaný systém vyvinutý kontrolní organizací;
– uloţení povinnosti hospodářským subjektům prokazovat opatrnost a soudnost;
– vymezení zákonnosti na základě právních předpisů země původu vytěţeného dřeva;
– automatické přiznání zákonnosti dřevu podléhajícímu licenci FLEGT nebo povolení v rámci úmluvy CITES.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2615) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2616).
14482/08

KOM(2008) 644
v konečném znění

2008/0198
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky

17.10.2008 21.10.2008

Návrh rozhodnutí – Uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem
Současná dohoda o víně mezi Společenstvím a Austrálií byla uzavřena v roce 1994. Od roku 2000 probíhala jednání o nové dohodě, která
byla ukončena parafováním návrhu této dohody oběma smluvními stranami dne 5. června 2007. Od schválení Komisí a prvního předloţení
návrhu dohody Radě došlo k několika drobným změnám, které zahrnují technické úpravy, zahrnutí nových zeměpisných označení do
přílohy dohody a aktualizaci o několik dalších ochranných známek zapsaných v Austrálii. Komise nyní předkládá Radě návrh na uzavření
dohody v revidovaném znění, které je uvedeno v příloze.
14560/08

KOM(2008) 653
v konečném znění

2008/0197
(ACC)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření
Dohody mezi Evropským
společenstvím a Austrálií
o obchodu s vínem
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Návrh rozhodnutí – Povolení uvedení produktů obsahujících geneticky modifikovanou sóju MON89788 na trh
Ţádost o povolení uvedení na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou sóju MON89788 podala společnost Monsanto Europe SA
dne 31. října 2006. Povolení se nevztahuje na pouţití za účelem pěstování. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal k ţádosti příznivé
stanovisko v červenci 2008. Na základě tohoto stanoviska vypracovala Komise předlohu rozhodnutí o povolení uvedení zmíněných
produktů na trh Společenství a předloţila ji Stálému výboru pro potravinový řetězec, v jehoţ rámci členské státy nezaujaly ţádné
stanovisko (nebylo dosaţeno kvalifikované většiny pro ani proti). Komise nyní předkládá návrh rozhodnutí týkající se opatření která mají být
v souvislosti s uvedením na trh přijata. Rada má tříměsíční lhůtu, aby o návrhu kvalifikovanou většinou rozhodla.
14683/08

KOM(2008) 669
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Rady o povolení
uvedení produktů, které obsahují
geneticky modifikovanou sóju
MON89788 (MON-89788-1),
sestávají z ní nebo jsou z ní
vyrobeny, na trh podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1829/2003

22.10.2008 24.10.2008

Návrh směrnice – Změna směrnice o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
Směrnice 2002/15/ES stanoví minimální normy sociální ochrany pro mobilní pracovníky (tj. pracovníky tvořící osádku vozidla) v silniční
dopravě. Nevztahuje se na samostatně výdělečně činné řidiče. Zpráva Komise z roku 2007 (KOM(2007) 266) konstatovala, ţe není důvod
toto omezení měnit. Současně však upozornila na problém tzv. „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů, kteří sice nejsou vázáni
na ţádného zaměstnavatele prostřednictvím pracovní smlouvy, ale nemají volnost k vytvoření vztahů s více zákazníky (tzn. to, ţe jsou
vedeni jako samostatně výdělečně činné osoby, slouţí k obcházení směrnice). Ve zprávě bylo rovněţ navrţeno posoudit ustanovení
o „noční práci“, podle nějţ taková práce zahrnuje jakoukoli činnost vykonávanou v nočních hodinách, a to bez ohledu na délku trvání této
činnosti. Na základě této zprávy a konzultace s dotčenými subjekty předkládá Komise návrh následujících změn platné směrnice:
– zpřesnění definice „mobilních pracovníků“ tak, aby se vztahovala rovněţ na „nepravé“ samostatně výdělečně činné řidiče;
– zrušení definice „pracovní doby“ pro samostatně výdělečně činné řidiče, neboť ti nespadají do působnosti směrnice;
– změna definice „noční práce“ tak, ţe noční prací se rozumí činnost zahrnující nejméně dvě hodiny práce vykonávané v nočních
hodinách;
– zavedení společných zásad v zájmu větší transparentnosti a účinnosti vnitrostátních reţimů prosazování a uplatňováni směrnice
a v zájmu zlepšení společného chápání předpisů.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2632) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2631).
14461/08

KOM(2008) 650
v konečném znění

2008/0195
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady kterou se mění
směrnice 2002/15/ES o úpravě
pracovní doby osob vykonávajících
mobilní činnosti v silniční dopravě
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Návrh směrnice – Změna směrnice o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě
Od roku 1994 jsou ve Společenství prostřednictvím směrnice 94/19/ES zavedena bezpečnostní opatření pro vkladatele pro případ platební
neschopnosti bank. Zahrnují mimo jiné stanovení minimální úroveň krytí vkladů ve výši 20 000 EUR a lhůtu k výplatě v délce tří měsíců.
Zejména tato ustanovení se ukázala během přezkumu směrnice, který Komise provedla v roce 2006, jako nevyhovující, coţ se potvrdilo i
v souvislosti se současnou finanční krizí. Komise pokládá změnu směrnice za naléhavou, z toho důvodu předkládá návrh bez posouzení
dopadů. Hlavními body návrhu jsou:
– zkrácení lhůty k výplatě na tři dny bez moţnosti prodlouţení. Začátek plynutí lhůty bude vázán buď na rozhodnutí příslušných orgánů,
ţe úvěrová instituce se nezdá být schopna splatit vklad, nebo na rozhodnutí soudu, ţe pohledávky vkladatelů jsou pozastaveny;
– zrušení moţnosti volitelného soupojištění (tj. přenesení určitého procentního podílu ztrát na vkladatele);
– zvýšení úrovně krytí (pojištění) vkladů na nejméně 50 000 EUR a do 31. prosince 2009 na nejméně 100 000 EUR.
14317/08

KOM(2008) 661
v konečném znění

2008/0199
(COD)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY, kterou se
mění směrnice 94/19/ES
o systémech pojištění vkladů,
pokud jde o úroveň krytí a lhůtu
k výplatě

15.10.2008 21.10.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Zpráva Komise – Činnost Evropských společenství v oblasti půjček a úvěrů v roce 2007
Komise předkládá pravidelnou kaţdoroční zprávu o vyuţívání úvěrových nástrojů Společenství. Týká se finančních operací Evropské
investiční banky a makrofinanční pomoci třetím zemím. Z geografického hlediska zpráva pokrývá kandidátské země, Středomoří, východní
Evropu, jiţní Kavkaz a Rusko, Asii, Latinskou Ameriku a Jihoafrickou republiku. Celková výše půjček v roce 2007 dosáhla 54,7 miliardy
EUR a bylo schváleno 50 milionů EUR pro účely makrofinanční pomoci. Celková částka nesplacených půjček činila 255,4 miliardy EUR.
V rámci mandátů pro poskytování úvěrů sjednala EIB v roce 2007 úvěry v celkové výši 3 723 milionů EUR. Podrobné informace jsou
uvedeny v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2504).
14691/08

KOM(2008) 590
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě o činnosti
Evropských společenství v oblasti
půjček a úvěrů v roce 2007

30.09.2008 23.10.2008

Zelená kniha – Jakost zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti
Prostřednictvím této zelené knihy otevírá Komise veřejnou konzultaci v oblasti hodnocení jakosti zemědělských produktů. Příspěvky je
moţné zasílat do 31. prosince 2008. Mezi současné systémy na úrovni EU týkající se jakosti patří zeměpisná označení, ekoznačka,
registrace tradičních a specifických regionálních produktů, systémy certifikace nebo obchodní normy pro zvláštní vlastnosti produktů.
Účelem zelené knihy je najít optimální řešení pro budoucí politiku a předpisový rámec na ochranu a podporu jakosti zemědělských
produktů. Poloţené otázky se týkají:
– poţadavků na hospodaření stanovených EU a moţností zlepšení informovanosti o nich;
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– povinných prvků a vyhrazených údajů v obchodních normách a zjednodušení těchto norem;
– moţných úprav a zlepšení specifických systémů EU v oblasti jakosti (zeměpisná označení, zaručené tradiční speciality, ekologické
zemědělství, politika jakosti zemědělských produktů zaměřená na nejvzdálenější regiony);
– moţných úprav a širšího vyuţití systémů certifikace jakosti potravin.
14358/08

KOM(2008) 641
v konečném znění

Zelená kniha o jakosti
zemědělských produktů: normy pro
produkty, požadavky na
hospodaření a systémy jakosti

15.10.2008 21.10.2008

Sdělení Komise – Nejvzdálenější regiony: přínos pro Evropu
Toto sdělení informuje o výsledcích veřejné konzultace k problematice nejvzdálenějších regionů, která proběhla na přelomu let 2007
a 2008 na základě sdělení Komise o strategii pro nejvzdálenější regiony (KOM(2007) 507). Za účelem rozvoje této strategie souča sně
představuje nový přístup a doporučení k zajištění optimálního vyuţití dostupných finančních prostředků. Hlavní prvky současného
integrovaného přístupu k nejvzdálenějším regionů jsou stále platné: prioritou zůstává sníţení negativních dopadů obtíţné přístupnosti;
zvýšení konkurenceschopnosti a regionální integrace. Nejvzdálenější regiony umoţňují EU provádět širokou politiku vnějšího sousedství
a významně posilují její námořní rozměr. Současně jsou cennými lokalitami pro vědecký výzkum dopadu klimatických změn, producenty
vysoce kvalitních zemědělských produktů, oblastmi s mimořádnou biologickou rozmanitostí a průkopníky technologického rozvoje (zejména
v oblasti informačních a komunikačních technologií) ve svých zeměpisných oblastech. V zájmu prohloubení spolupráce by se měly budoucí
projekty zaměřovat zejména na pět oblastí:
– změna klimatu – např. zavádění integrovaného řízení rizik v pobřeţních oblastech, přijetí opatření na ochranu přírody;
– demografický vývoj a migrační toky – např. vznik studie o dopadech migrace a demografického vývoje;
– zemědělství – např. zlepšení vyuţívání dostupných nástrojů podpory;
– námořní politika – např. rozvoj námořní dopravy, zlepšení znalostí o mořském prostředí;
– posílení partnerství – např. zapojení do provádění dohod o hospodářském partnerství se sousedními třetími zeměmi, integrace
problematiky nejvzdálenějších regionů do současných politických iniciativ v oblasti politiky soudrţnosti.
14620/08

KOM(2008) 642
v konečném znění

Sdělení Komise: Nejvzdálenější
regiony: přínos pro Evropu

17.10.2008 22.10.2008

Sdělení Komise – Rok po Lisabonu: partnerství Afrika – EU v praxi
Společná strategie Afrika – EU byla přijata v prosinci 2007 a doplněna akčním plánem pro období 2008-2010. Předkládané sdělení
vyhodnocuje pokrok během prvního roku provádění, vymezuje hlavní úkoly do budoucna a představuje základ pro společnou zprávu
o pokroku pro zasedání ministerské trojky v listopadu 2008. Partnerství Afrika – EU se zaměřuje na osm oblastí: mír a bezpečnost,
demokratickou veřejnou správu a lidská práva, obchod a regionální integraci, rozvojové cíle tisíciletí, energetiku, změnu klimatu, migraci
a zaměstnanost a vědu a vesmír. Přestoţe jiţ byly podniknuty některé pozitivní kroky, mnoho klíčových otázek vyţaduje co nejrychlejší
řešení. Patří k nim : podloţení politické vůle konkrétními příspěvky; dokončení mapování iniciativ ke spolupráci a sestavení plánu realizace;
zahájení konzultací s hlavními neinstitucionálními subjekty; posílení přístupu k Africe jako celku; zlepšení koordinace v souladu se
společnou strategií a průřezovými prioritami; zahrnutí cílů a priorit společné strategie do programování finanční a technické spolupráce;
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posílení koordinace a spolupráce s mezinárodními orgány; potvrzení politických a finančních závazků EU vůči Africe; zajištění vedení
a odpovědnosti z africké strany; dialog s Evropským a Panafrickým parlamentem.
Sdělení je doplněno pracovním dokumentem, který poskytuje první indikativní přehled o konkrétních krátkodobých a střednědobých
úkolech Komise v rámci strategického partnerství (SEC(2008) 2603).
14632/08

KOM(2008) 617
v konečném znění

Sdělení Komise Radě
a Evropskému parlamentu - Rok po
Lisabonu: partnerství Afrika – EU
v praxi

17.10.2008 23.10.2008

Sdělení Komise – EU, Afrika a Čína: směrem k trojstrannému dialogu a spolupráci
EU a Čína jsou největším a třetím největším obchodním partnerem a investorem Afriky. Politickým rámce pro partnerství EU a Afriky je
společná strategie přijatá v prosinci 2007 v Lisabonu a na ní navazující akční plán. Od roku 2000 se Čína postupně dostala do role jednoho
z nejvýznamnějších partnerů Afriky, ať uţ jde o obchod, investice nebo rozvojovou spolupráci, a v roce 2006 s ní uzavřela strategické
partnerství. Na summitu EU-Čína v listopadu 2007 obě strany konstatovaly, ţe stabilní a rozvíjející se Afrika je jejich společným zájmem.
V tomto sdělení Komise představuje v základních rysech návrh nového trojstranného partnerství mezi EU, Afrikou a Čínou. Toto partnerství
by mělo být zaloţeno na pragmatickém a progresivním přístupu, spoluúčasti afrických partnerů a účinnosti pomoci (zejména větší
koordinaci a omezení duplicit). Komise vytipovala čtyři prioritní oblasti zájmu pro trojstrannou spolupráci: mír a bezpečnost v Africe;
podpora africké infrastruktury; udrţitelné řízení ţivotního prostředí a přírodních zdrojů; zemědělství a zajištění potravin. Důleţitým
nástrojem provádění spolupráce je dialog na různých úrovních: na úrovni kontinentů, regionů i států i dvoustranný dialog EU-Čína.
14634/08

COM(2008) 654
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - EU,
Afrika a Čína: směrem
k trojstrannému dialogu
a spolupráci

Communication from the
Commission to the European
Parliament, the Council, the
European Economic and Social
Committee and the Committee of the
Regions - The EU, Africa and China:
Towards trilateral dialogue and
cooperation

17.10.2008 23.10.2008

Sdělení Komise – Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu
Pravidelná zpráva hodnotí pokrok členských států EU při plnění cílů Kjótského protokolu. Státy EU-15 se zavázaly, ţe v období 2008-2012
sníţí emise skleníkových plynů o 8% oproti základnímu roku. Současné prognózy naznačují, ţe cíle Kjótského protokolu budou splněny.
Osm států EU-15 by cíle mělo dosáhnout do roku 2010 prostřednictvím stávajících politik a opatření, čtyři státy splní svůj závazek přijetím
dodatečných opatření. Pouze Dánsko, Itálie a Španělsko pravděpodobně své národní cíle nesplní. Přestoţe státy EU-12 své emise
skleníkových plynů zvyšují, devět z nich by mělo dosáhnout svých cílů pouze s pouţitím stávajících politik. Je to dáno převáţně
strukturálními změnami hospodářství, které se odehrály po roce 1989. Celkové emise skleníkových plynů v EU-27 byly v roce 2006 10,8%
pod úrovní základního roku. Na jaře 2007 přijala Evropská rada jednostranný závazek sníţit do roku 2020 emise skleníkových plynů v EU27 o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a o 30 % za předpokladu, ţe ostatní vyspělé země se rovněţ zaváţí k srovnatelným sníţením
emisí. V zájmu splnění tohoto cíle předloţila Komise v lednu 2008 balíček legislativních návrhů v oblasti změny klimatu a energetiky. Měl
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by být přijat do konce tohoto roku. Další nástroj pak představuje návrh strategie pro sníţení emisí oxidu uhličitého z nových osobních
a nákladních automobilů prodávaných v EU, jejímţ cílem je dosaţení úrovně emisí ve výši 120 gramů CO 2 na kilometr do roku 2012.
Podrobnější informace jsou uvedeny v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2636).
14508/08

KOM(2008) 651
v konečném znění

Sdělení Komise -Pokrok při
dosahování cílů Kjótského
protokolu (požadováno na základě
článku 5 rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady 280/2004/ES
o mechanismu monitorování emisí
skleníkových plynů ve Společenství
a provádění Kjótského protokolu)
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Sdělení Komise – Směřování ke klastrům světové úrovně v EU
Pojem klastr označuje skupinu podniků, souvisejících hospodářských subjektů a institucí, které se nacházejí ve vzájemné blízkosti a působí
v dostatečně velkém měřítku pro rozvoj specializované odbornosti, sluţeb, zdrojů, dodavatelů a dovedností. Vznikají většinou v návaznosti
na potřeby trhu. Posilování klastrů je jednou ze strategických priorit pro úspěšnou podporu inovací v EU. Komise v tomto sdělení navrhuje
koncepční rámec pro lepší doplňkovost a součinnost jednotlivých politik na různých úrovních, které ovlivňují vznik a rozvoj klastrů. Na
úrovni EU probíhá řada iniciativ, které klastry podporují. Patří k nim např. evropská reformní agenda pro růst a zaměstnanost, politika
budování Evropského výzkumného prostoru, iniciativa Regiony znalostí a iniciativa Europe INNOVA v rámci Programu pro
konkurenceschopnost a inovace. Problémem EU není nedostatek klastrů, ale jejich roztříštěnost, slabé vazby mezi jednotlivými účastníky a
nedostatečná nadnárodní spolupráce, která neumoţňuje dosaţení kritického mnoţství a vytvoření dostatečných kapacit. Úkolem Komise
v souvislosti s rozvojem klastrů je odstraňování překáţek obchodu a mobility v rámci EU. Za tím účelem navrhuje zaměřit pozornost na:
– zlepšování klastrových politik na úrovni členských států;
– podporu nadnárodní spolupráce mezi klastry;
– podporu excelence klastrových organizací;
– zlepšování začleňování inovačních malých a středních podniků do klastrů.
Sdělení je doplněno pracovním dokumentem, který podává přehled o dosaţených výsledcích dosavadního provádění klastrových politik
v EU (SEC(2008) 2367).
14265/08

KOM(2008) 652
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Směřování ke klastrům světové
úrovně v Evropské unii

6

17.10.2008 22.10.2008

