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Návrh směrnice – Změna směrnice o společném systému DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem
Tento návrh je součástí opatření předkládaných v rámci koordinovaného přístupu na úrovni EU v boji proti podvodům v oblasti daně
z přidané hodnoty. Mění se jím směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Návrh obsahuje dvě opatření:
1) upřesnění podmínek pro správné uplatňování již existujícího zvláštního osvobození od daně při dovozu; a 2) uložení solidární
odpovědnosti za odvod DPH obchodníkům, kteří nejsou usazeni ve členském státě, v němž je tato daň splatná, a nesplní svou oznamovací
povinnost.
16774/08

KOM(2008) 805
v konečném znění

2008/0228
(CNS)

Návrh směrnice Rady, kterou se
mění směrnice 2006/112/ES
o společném systému daně
z přidané hodnoty, pokud jde
o daňové úniky spojené s dovozem
a jinými přeshraničními plněními

01.12.2008 10.12.2008

Návrh směrnice – Minimální standardy pro přijímání žadatelů o azyl (přepracované znění)
Předkládaný návrh je založen na přezkumu uplatňování platné směrnice v oblasti přijímání žadatelů o azyl (2003/9/ES) a na výsledcích
veřejné konzultace k zelené knize o budoucnosti společného evropského azylového systému (KOM(2007) 301). Jeho cílem je posílit
harmonizaci při stanovování podmínek pro přijímání žadatelů o azyl v členských státech a zvýšit úroveň ochrany žadatelů v souladu
s mezinárodním právem. Je předkládán společně s návrhy na přepracování nařízení o vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany
(COM(2008) 820) a nařízení o systému Eurodac (COM(2008) 825). Návrh se zaměřuje na následující otázky:
– rozsah působnosti – rozšíření působnosti na žadatele o doplňkovou ochranu;
– přístup na pracovní trh – umožnění přístupu k zaměstnání žadateli nejdéle do 6 měsíců od podání žádosti, odstranění takových
podmínek přístupu na pracovní trh, které neúměrně omezují přístup pro žadatele o azyl;
– přístup k materiálním podmínkám přijetí – zohlednění výše sociální podpory poskytované domácím obyvatelům při stanovování výše
podpory pro žadatele o azyl, zohlednění situace a potřeb žadatelů o azyl při rozhodování o přidělení ubytování, omezení možnosti
úplného odebrání materiálních podmínek a zavedení možnosti odvolání k národnímu soudu, omezení možnosti používat výjimky;
– zadržení – umožnění zadržení pouze z důvodů stanovených směrnicí, zajištění humánního a důstojného zacházení se žadateli;
– osoby se zvláštními potřebami – zavedení národních opatření pro zjišťování zvláštních potřeb a jejich zohlednění při stanovování
podmínek přijetí;
– provádění a zlepšení národních systémů – zejména zavedení odpovídajících kontrolních mechanismů na národní úrovni.
Návrh je doplněn samostatnou přílohou a hodnocením dopadu (SEC(2008) 2944) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2945).
16913/08

COM(2008) 815
final

2008/0244
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se
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03.12.2008 09.12.2008

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

Český název dokumentu

stanoví minimální standardy pro
přijímání žadatelů o azyl

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu

Council laying down minimum
standards for the reception of asylum
seekers

Návrh nařízení – Vytvoření systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů (přepracované znění)
Systém Eurodac byl vytvořen nařízením (ES) č. 2725/2000. Předkládaný návrh na přepracování je součástí balíčku opatření oznámených
ve sdělení o plánu politiky pro azyl (KOM(2008) 360). Balíček je dále tvořen návrhem na přepracování směrnice o minimálních standardech
pro přijímání žadatelů o azyl (COM(2008) 815) a návrhem na přepracování nařízení o vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany
(COM(2008) 820). Navrhované změny vycházejí z výsledků hodnocení fungování Dublinského systému, jehož je Eurodac součástí. Jejich
cílem je posílit harmonizaci v oblasti azylové politiky a zlepšit podmínky pro dotčené osoby. Zahrnují:
– stanovení jasnějších lhůt pro přenos údajů;
– zavedení informování členských států ze strany centrálního systému o potřebě vymazat údaje z databáze;
– odblokování údajů o uprchlících (tj. umožnění vyhledávání v nich) za účelem informování členských států o statusu žadatelů, kterým již
byla přiznána mezinárodní ochrana;
– zavedení povinnosti členského státu informovat prostřednictvím Eurodacu o převzetí odpovědnosti za vyřešení případu žadatele, za
který by za normálních okolností odpovědný nebyl;
– rozšíření rozsahu působnosti na doplňkovou ochranu a uvedení doby uložení dat do souladu s nařízením o Dublinském systému;
– úpravu opatření o jmenování odpovědných národních orgánů;
– aktualizace za účelem zohlednění vývoje od přijetí opatření (např. vznik úřadu Evropského inspektora ochrany údajů, změny v systému
správy databází);
– zrušení prováděcího nařízení a zahrnutí jeho obsahu do předpisu samotného.
Návrh je doplněn přílohou a hodnocením dopadu (SEC(2008) 2981) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2982).
16934/08

COM(2008) 825
final

2008/0242
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o vytvoření
systému Eurodac pro porovnávání
otisků prstů v zájmu účinného
uplatňování nařízení (ES) č. [_/_]
(kterým se stanoví kritéria a
postupy určující členský stát
odpovědný za přezkoumání žádosti
o mezinárodní ochranu podané v
některém z členských států státním
příslušníkem třetí země nebo
osobou bez státní příslušnosti)

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council concerning the
establishment of 'Eurodac' for the
comparison of fingerprints for the
effective application of Regulation
(EC) No […/…] [establishing the
criteria and mechanisms for
determining the Member State
responsible for examining
an application for international
protection lodged in one of the
Member States by a third-country
national or a stateless person]

03.12.2008 09.12.2008

Návrh nařízení – Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě
Cílem návrhu je stanovit práva pro přístup ke službám autobusové a autokarové dopravy a pravidla upravující jejich poskytování. Komise
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identifikovala tři hlavní problematické aspekty autobusové a autokarové dopravy: práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
otázky týkající se odpovědnosti a náhrada škody a pomoc v případě přerušení cesty. S ohledem na to ustanovení návrhu upravují:
– odpovědnost při usmrcení nebo zranění cestujících a ztrátě či poškození jejich zavazadel;
– zákaz diskriminace zakládající se na státní příslušnosti nebo místě trvalého bydliště;
– pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace;
– povinnosti podniků provozujících autobusovou a autokarovou dopravu v případě zrušení nebo zpoždění spoje;
– informační povinnosti a vyřizování stížností.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2953) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2954).
16933/08

KOM(2008) 817
v konečném znění

2008/0237
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o právech
cestujících v autobusové
a autokarové dopravě a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004
o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání
dodržování zákonů na ochranu
zájmů spotřebitele

04.12.2008 09.12.2008

Návrh nařízení – Práva cestujících v námořní a vnitrozemské vodní dopravě
Cílem předkládaného návrhu je – v souladu s cíli sdělení o posílení práv cestujících z roku 2005 (KOM(2005) 46) – posílit vybraná práva
cestujících v námořní a vnitrozemské vodní dopravě. Konkrétně návrh upravuje:
– zákaz diskriminace zakládající se na státní příslušnosti nebo místě trvalého bydliště;
– přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, zákaz diskriminace a poskytnutí asistence;
– povinnosti dopravců v případě přerušení cesty (dlouhé zpoždění, zrušení, odmítnutí přepravy);
– povinnosti týkající se informování pasažérů o jejich právech;
– řešení stížností a nápravné prostředky.
Navrhované nařízení by mělo být komplementární k již dříve předloženému návrhu nařízení v oblasti odpovědnosti dopravců v námořní
a vnitrozemské vodní dopravě v případě nehod (KOM(2005) 592).
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2950) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2951).
11990/08

COM(2008) 816
final

2008/0246
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o právech
cestujících v námořní
a vnitrozemské vodní dopravě
a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování zákonů
na ochranu zájmů spotřebitele
3

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council concerning the rights
of passengers when travelling by sea
and inland waterway and amending
Regulation (EC) No 2006/2004
on cooperation between national
authorities responsible for the
enforcement of consumer protection

04.12.2008 10.12.2008
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Návrh směrnice – Zrušení osmi směrnic v oblasti metrologie
Osm směrnic v oblasti metrologie, kterých se týká předkládaný návrh, bylo přijato v 70. a 80. letech za účelem odstranění obchodních
překážek vyplývajících z odlišných národních úprav. V rámci iniciativy pro zlepšení právní úpravy Komise zjistila, že v dotčených oblastech
obchodní překážky neexistují a směrnice se využívají stále méně. Proto navrhuje jejich zrušení. Jedná se konkrétně o: směrnici 75/33/EHS
o vodoměrech na studenou vodu pro nečistou vodu; směrnici 76/765/EHS o lihoměrech a směrnici 76/766/EHS o lihoměrných tabulkách;
směrnici 71/317/EHS o závažích střední přesnosti a směrnici 74/148/EHS o závažích vyšší než střední přesnosti; směrnici 86/217/EHS
o měřidlech tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel; směrnici 71/347/EHS o měření objemové hmotnosti obilí; a směrnici
71/349/EHS o kalibraci nádrží na plavidlech.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2910) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2909) a zprávou o výsledcích veřejné konzultace,
která byla součástí přezkumu současného stavu využívání uvedených směrnic (SEC(2008) 2968).
16896/08

KOM(2008) 801
v konečném znění

2008/0227
(COD)

Návrh směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se
zrušují směrnice Rady
71/317/EEC, 71/347/EHS,
71/349/EHS, 74/148/EHS,
75/33/EHS, 76/765/EHS,
76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud
jde o metrologii

03.12.2008 05.12.2008

Návrh směrnice (Euratom) – Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost
Předkládaný návrh představuje obnovený pokus Komise zavést na evropské úrovni jednotné standardy v oblasti jaderné bezpečnosti.
Komise jím nahrazuje své starší návrhy v této oblasti (KOM(2003) 32, KOM(2004) 526). Návrh staví na výsledcích práce Asociace
západoevropských jaderných dozorů (WENRA) ukončené v roce 2006 a týkající se jaderných zařízení, uznání klíčové úlohy silných
a nezávislých orgánů dozoru při zajišťování jaderné bezpečnosti a přenesení zásad hlavních mezinárodních nástrojů, zejména Úmluvy
o jaderné bezpečnosti, do práva Společenství. Převádí základní principy Úmluvy do formy směrnice a doplňuje je dalšími požadavky na
nové jaderné reaktory, které by měly členské státy dále rozvíjet. Z hlediska rozsahu se návrh týká designu, umístění, konstrukce, údržby,
provozu a vyřazování z provozu jaderných zařízení. Účelem návrhu je zejména:
– posílení role národních regulačních orgánů;
– zavedení primární odpovědnosti držitele licence za bezpečnost (pod dozorem příslušného orgánu);
– posílení nezávislosti regulačních orgánů;
– zajištění vysoké úrovně transparentnosti v otázkách týkajících se bezpečnosti jaderných zařízení;
– zavedení systémů řízení a pravidelných bezpečnostních kontrol;
– zajištění dostupnosti odborných znalostí v oblasti jaderné bezpečnosti;
– prioritní řešení otázek bezpečnosti.
Návrh rovněž přiznává hlavní koordinační úlohu, pokud jde o činnost odpovědných národních orgánů, evropské skupině na vysoké úrovni
4
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(HLG) pro jadernou bezpečnost a nakládání s jaderným odpadem.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2892) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2893).
16537/08

COM(2008) 790
final

2008/0231
(CNS)

Návrh směrnice Rady (Euratom),
kterou se stanoví rámec
Společenství pro jadernou
bezpečnost

Proposal for a COUNCIL
DIRECTIVE (Euratom) setting up
a Community framework for nuclear
safety

26.11.2008 01.12.2008

Návrh nařízení – Změna nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické
účinnosti a využití obnovitelné energie v bydlení
Tento návrh je předkládán v návaznosti na přijetí strategie pro obnovu evropské ekonomiky postižené finanční krizí. Představuje jedno
z opatření na podporu reálné ekonomiky. Zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti budov a za tím účelem vyzývá členské státy, aby
v rámci operačních programů pro čerpání ze strukturálních fondů, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj, umožnily větší
podporu investic zaměřených na energetickou účinnost, a to včetně investic do sociálního bydlení.
17022/08

COM(2008) 838
final

2008/0245
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
mění nařízení (ES) č. 1080/2006
o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, pokud jde o způsobilost
investic do energetické účinnosti
a využití obnovitelné energie
v bydlení

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council amending Regulation (EC)
No 1080/2006 on the European
Regional Development Fund as
regards the eligibility of energy
efficiency and renewable energy
investments in housing

03.12.2008 09.12.2008

Návrh rozhodnutí – Účast Společenství v evropském programu pro výzkum a vývoj v oblasti metrologie
Účelem předkládaného návrhu je vytvořit evropský výzkumný program v oblasti metrologie, který sloučí 22 existujících národních programů
v této oblasti s cílem zvýšit jejich účinnost (větší zdroje a kapacity, zapojení široké evropské vědecké komunity) a přispět k rozvoji
evropského výzkumného prostoru. Vytvoření programu je plánováno ve specifickém programu Spolupráce, který je součástí 7. rámcového
programu pro výzkum. Mezi účastníky patří i Česká republika. Každý účastnický stát přispěje do rozpočtu programu částkou 200 milionů
EUR, přičemž příspěvek je možné upravit až do výše 50%. 200 miliony EUR přispěje také Společenství.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2949, SEC(2008) 2949/2) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2948).
15980/08

COM(2008) 814
final

2008/0230
(COD)

Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o účasti
Společenství v evropském
programu pro výzkum a vývoj
v oblasti metrologie prováděném
několika členskými státy

5

Proposal for a Decision of the
European Parliament and of the
Council on the participation by the
Community in a European metrology
research and development
programme undertaken by several
Member States

03.12.2008 08.12.2008
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Dokumenty Komise informační povahy
Sdělení Komise – Koordinovaná strategie ke zlepšení boje proti podvodům s DPH v Evropské unii
Diskuse o novém koordinovaném přístupu k boji proti daňovým podvodům v EU byla zahájena v květnu 2006 na základě sdělení Komise
(KOM(2006) 254). V únoru 2008 pak Komise předložila analýzu dvou možných dlouhodobých opatření v této oblasti – systému zdaňování
plnění uvnitř Společenství a systému obecného přenesení daňové povinnosti (KOM(2008) 109, SEK(2008) 249). Protože Rada následně
nedokázala nalézt jednotný postoj k těmto opatřením, zaměřila se Komise na možnost posílení tradičních metod boje proti daňovým
podvodům. Za tím účelem je v tomto sdělení předkládán krátkodobý akční plán pro zlepšení boje proti daňovým podvodům. Týká se pouze
DPH a vymáhání daní. Plán obsahuje tři typy opatření:
– opatření na zabránění podvodům s DPH;
– opatření pro zvýšení účinnosti odhalování podvodů s DPH;
– opatření na zlepšení výběru a vymáhání daní.
V zájmu provedení jednotlivých opatření předložila Komise v březnu 2008 návrh týkající se zkrácení lhůt za účelem rychlejší výměny
informací mezi členskými státy. Následovat budou tři balíčky legislativních návrhů. První balíček se bude týkat výběru a vymáhání daní
v přeshraničních situacích (jeho součástí je novela směrnice o společném systému DPH, KOM(2008) 805), druhý se zaměří na posílení
správní spolupráce mezi členskými státy a cílem třetího bude obecněji zlepšit fungování systému DPH, zejména ustanovení o fakturaci.
16776/08

KOM(2008) 807
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru o koordinované strategii ke
zlepšení boje proti podvodům
s DPH v Evropské unii

01.12.2008 10.12.2008

Sdělení Komise – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy ES na zneužívající
chování dominantních podniků
Článek 82 Smlouvy ES zakazuje zneužívání dominantního postavení na trhu. Účelem předkládaného dokumentu je blíže vymezit, na co se
Komise prioritně zaměřuje při kontrole chování dominantních podniků, a umožnit tak těmto podnikům lepší odhad pravděpodobnosti
zásahu Komise z důvodu zneužití dominantního postavení. Ve sdělení je zejména stanoveno, které druhy chování podle Komise nejvíce
poškozují spotřebitele. Dokument nicméně nemá právní povahu, a jako takový nemá vliv na výklad článku 82 Smlouvy ES soudními orgány
Společenství.
17065/08

KOM(2008) 832
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE - Pokyny
k prioritám Komise v oblasti
prosazování práva při používání
článku 82 Smlouvy o ES na
zneužívající chování dominantních
podniků vylučující ostatní
soutěžitele
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Sdělení Komise – Zpráva o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2008
Sdělení podává přehled o hlavních zjištěních pravidelné každoroční zprávy o konkurenceschopnosti Evropy (SEC(2008) 2853). Obecně lze
konstatovat, že evropské hospodářství ve srovnání se Spojenými státy dlouhodobě posiluje, pokud jde o produktivitu a životní úroveň,
ačkoli HDP na obyvatele byl v roce 2007 stále zhruba o třetinu nižší. Největší rozdíl mezi EU a USA je v souhrnné produktivitě faktorů –
náskok USA je dán zejména lepším institucionálním a podnikatelským prostředím, větší podporou inovací a širší dostupností moderních
technologií. Rozdíly v produktivitě v rámci EU se postupně snižují. Navzdory zpomalení ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl reálný HDP
v EU meziročně o 2,6%. Míra růstu zaměstnanosti činila 1,7%, růst produktivity práce se meziročně snížil o 0,2% na 1,3%. Ve srovnání
s USA je výhodou EU větší zapojení pracovní síly na trh práce a vyšší úroveň vzdělání lidí vstupujících na trh práce. Naopak slabou
stránkou EU je právě nižší produktivita práce spolu s méně příznivým demografickým vývojem. Růst produktivity v EU podporují vývozci,
vnitřní trh a odstraňování necelních překážek obchodu se třetími zeměmi. Ve srovnání s USA EU zaostává, pokud jde o podporu malých a
středních podniků a rozvoj odvětví využívajících vyspělé technologie. K posílení konkurenceschopnosti EU mohou přispět i dobře
formulované politiky např. v oblasti obchodu, inovací, podnikání a energetiky.
16978/08

KOM(2008) 774
v konečném znění

Sdělení Komise ohledně zprávy
o konkurenceschopnosti Evropy
v roce 2008

28.11.2008 09.12.2008

Sdělení Komise – Rekapitalizace finančních institucí v současné finanční krizi
Rekapitalizace představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů na podporu stability a řádného fungování finančních trhů v době krize. Komise
stanovila základní pravidla jejího používání v říjnu letošního roku (C(2008) 6045). Dosud byly schváleny systémy rekapitalizace včetně
konkrétních opatření ve třech členských státech. S ohledem na různé přístupy uplatňované v členských státech a na základě žádosti
členských států i potenciálních příjemců předkládá Komise prostřednictvím tohoto sdělení podrobnější pokyny ohledně přípustnosti různých
forem rekapitalizace z hlediska pravidel pro poskytování státní podpory.
16960/08

C(2008) 8259 final

Sdělení Komise - Rekapitalizace
finančních institucí v současné
finanční krizi: omezení pomoci na
nezbytné minimum a pojistky proti
nadměrnému narušení soutěže

COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION The recapitalisation
of financial institutions in the current
financial crisis: limitation of aid to the
minimum necessary and safeguards
against undue distortions
of competition

05.12.2008 08.12.2008

Zelená kniha – Kolektivní odškodnění spotřebitelů
Tato zelená kniha je součástí strategie EU v oblasti spotřebitelské politiky, kterou Komise přijala v roce 2007 (KOM(2007) 99). Současně
doplňuje návrh směrnice o právech spotřebitelů, který je věnován otázce hmotných práv (KOM(2008) 614). Hodnotí stávající situaci, pokud
jde o mechanismy odškodnění, a to zejména v případech, kdy má protiprávní jednání dopad na širší okruh spotřebitelů. V návaznosti na
zjištěné skutečnosti navrhuje možná řešení ke zvýšení účinnosti odškodnění. K hlavním problémům dostupných mechanismů odškodnění
patří vysoké náklady, riziko sporu, zdlouhavost, ale také nedostatečné povědomí o těchto nástrojích. Ve třinácti členských státech existuje
v různých formách mechanismus soudního kolektivního odškodnění. Na evropské úrovni se odškodněním zabývají dvě doporučení
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Komise, směrnice o žalobách na zdržení se jednání a nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. V zájmu zlepšení současné
situace navrhuje Komise čtyři možné postupy řešení:
– žádné opatření na úrovni Společenství;
– spolupráce mezi členskými státy;
– kombinace nástrojů politik;
– postup soudního kolektivního odškodnění.
Komise žádá zainteresované strany, aby se k navrženým řešením a jejich jednotlivým bodům vyjádřily do 1. března 2009.
16658/08

KOM(2008) 794
v konečném znění

ZELENÁ KNIHA o kolektivním
odškodnění spotřebitelů

27.11.2008 03.12.2008

Sdělení Komise – Východní partnerství
Předkládané sdělení obsahuje návrhy pro vytvoření východního partnerství, zvláštní iniciativy v rámci evropské politiky sousedství
zaměřené na státy při východní vnější hranici EU, konkrétně Arménii, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldávii a Ukrajinu. Partnerství by
mělo zahrnovat dvoustranná a vícestranná opatření. Bude založeno na vzájemných závazcích v oblasti právního státu, veřejné správy,
lidských práv, tržního hospodářství a udržitelného rozvoje. Jeho základní prvky lze shrnout do těchto bodů:
– nové smluvní vztahy – dohody o přidružení, komplexní programy na budování institucí;
– postupná integrace do hospodářství EU – vytvoření zóny volného obchodu, dohody o zeměpisných označeních, spolupráce v oblasti
zemědělství, ochrana práv duševního vlastnictví;
– mobilita a bezpečnost – usnadnění udělování víz, zlepšení konzulárního zastoupení členských států v regionu, bezvízové cestování,
pracovní mobilita, spolupráce v oblasti soudnictví a prosazování práva, správa hranic, ochrana údajů, zapojení partnerů do činnosti
agentur, boj proti organizovanému zločinu a korupci;
– energetická bezpečnost – zapojení partnerů do Energetického společenství, uzavření memorand o porozumění;
– podpora hospodářského a sociálního vývoje – spolupráce v oblasti regionální politiky.
Východní partnerství by mělo zahájit strukturovaný proces přibližování partnerských zemí EU. Na institucionální úrovni bude realizováno
prostřednictvím pravidelných schůzek představitelů účastnických zemí a zřízení čtyř tematických platforem (demokracie a veřejná správa,
ekonomická integrace a soudržnost s politikami EU, energetická bezpečnost, kontakty mezi lidmi), v jejichž rámci se budou scházet
pracovní skupiny. Finanční zdroje v rámci evropského nástroje sousedství pro partnery v regionu pro období 2010-2013 by měly být
navýšeny o 350 milionů EUR. Ze současného rozpočtu by navíc mohlo být pro potřeby východního partnerství v letech 2010-2013
přerozděleno dalších 250 milionů EUR. Východní partnerství by mělo být oficiálně zahájeno na vrcholné schůzce na jaře 2009.
Sdělení je doplněno legislativním finančním výkazem.
16940/08

COM(2008) 823
final

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Východní
partnerství

Communication from the
Commission to the European
Parliament and the Council Eastern
Partnership

03.12.2008 08.12.2008

Sdělení Komise – Plán strategie EU pro invazivní druhy
Invazivními druhy se rozumí nepůvodní rostlinné a živočišné druhy, které se záměrně nebo jako vedlejší důsledek lidské činnosti či
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klimatických změn rozšířily mimo svá přirozená stanoviště a na nových územích narušují rovnováhu nebo ohrožují existenci původního
ekosystému. Představují tak jeden z důležitých faktorů ohrožujících biologickou rozmanitost. Cílem předkládaného sdělení je navrhnout
rámec pro koordinované řešení problému invazivních druhů na úrovni EU. Na mezinárodní úrovni se uplatňuje třístupňový hierarchický
přístup, který zahrnuje: prevenci, včasně zjištění a eradikaci a kontrolu doplněnou omezujícími opatřeními. Současný právní rámec EU,
který umožňuje částečné řešení problému, zahrnuje především tyto předpisy: směrnici 2002/29/ES o zdraví rostlin; předpisy v oblasti
chorob zvířat; nařízení (ES) č. 338/97 o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami; nařízení č. 708/2007 o používání
cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře; dvě směrnice o přírodě; rámcovou směrnici o vodě a rámcovou směrnici o strategii
pro mořské prostředí. Tyto předpisy doplňuje program LIFE, šestý rámcový program pro výzkum a devátý Evropský rozvojový fond. V roce
2003 byla v rámci Bernské úmluvy přijata Evropská strategie pro invazivní cizí druhy. Množství existujících předpisů a nástrojů omezuje
účinnost přijatých opatření. Komise se domnívá, že je třeba zajistit soudržnější přístup k řešení problematiky, nejlépe přijetím jediného
specifického právního nástroje. Jak další možné varianty se jeví doplnění stávajících právních předpisů nepovinnými opatřeními a zlepšení
jejich provádění nebo úprava platných předpisů. Teoretickou možností je i zachování současného stavu. Na základě reakce Rady,
Evropského parlamentu a zainteresovaných stran připraví Komise konečnou podobu strategie, kterou představí v roce 2010. Do té doby
přezkoumá možnost vytvoření systému včasného varování a informačního systému a zavedení postupů pro účinnou reakci.
Sdělení je doplněno hodnocením dopadu (SEC(2008) 2887) a jeho shrnutím (SEK(2008) 2886).
16813/08

KOM(2008) 789
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů: Plán
strategie EU pro invazivní druhy

03.12.2008 04.12.2008

Sdělení Komise – Směrem k dostupné informační společnosti
Dostupná informační společnost v kontextu tohoto sdělení znamená dostupnost pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2006 bylo
přijato prohlášení z Rigy, v němž se členské státy zavázaly k dosažení výrazného pokroku v dostupnosti do roku 2010. Dosavadní vývoj
však naznačuje, že tempo pokroku není dostatečné. Komise v tomto sdělení popisuje současnou situaci a navrhuje dva typy opatření
k dosažení plné dostupnosti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro zdravotně postižené do roku 2010: 1) soudržnější přístup
k řešení otázky dostupnosti IKT; 2) urychlení zpřístupňování webových stránek. Konkrétní návrhy zahrnují:
– podporu činnosti evropských normalizačních organizací v oblasti IKT;
– podporu využití programů EU na inovace v oblasti dostupnosti IKT;
– plné využití možností stávajících právních předpisů EU;
– podporu spolupráce zainteresovaných subjektů, zejména prostřednictvím ad hoc skupiny na vysoké úrovni;
– podporu urychleného přijetí evropských norem týkajících se dostupnosti webových stránek;
– podporu zpřístupňování veřejných webových stránek, zejména stránek státní správy, členskými státy;
– sledování a zveřejňování dosaženého pokroku Komisí a případně předložení legislativních návrhů.
Sdělení je doplněno zprávou o výsledcích veřejné konzultace k tématu dostupnosti IKT a webu (SEC(2008) 2915) a pracovním
dokumentem věnovaným současnému stavu a výzvám v oblasti dostupnosti služeb informační společnosti (SEC(2008) 2916).
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Sdělení Komise – Akční plán pro elektronické podpisy a elektronickou identifikaci
Potřeba používání elektronické identifikace a elektronických podpisů představuje jednu z hlavních překážek přeshraničního přístupu
k elektronickým službám veřejných správ. Systémy elektronické identifikace často narážejí na nedostatek interoperability, ať už technické,
právní nebo organizační. Přestože současný právní rámec obsahuje jak horizontální, tak i odvětvové nástroje, jejichž cílem je usnadnění
a zlepšení využití elektronické identifikace, nejsou tyto nástroje dostatečně specifické pro praktické dosažení interoperability. Cílem
předkládaného akčního plánu je tak nabídnout ucelený praktický rámec pro vytvoření interoperabilních elektronických podpisů
a elektronické identifikace. Plán zahrnuje dva typy opatření, která mají být realizována především během roku 2009:
1) opatření v oblasti elektronických podpisů – zavedení kvalifikovaných elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů na
kvalifikovaných osvědčeních, zavedení zaručených elektronických podpisů;
2) opatření v oblasti elektronické identity – aktualizace profilů zemí vydaných ve studii IDABC o „interoperabilitě elektronické identifikace
pro celoevropské služby elektronické správy (eGovernment)“, zahájení zjišťování o používání elektronické identifikace v členských
státech, předvedení řešení pro přeshraniční používání elektronické identity v pilotním projektu STORK členskými státy do roku 2012.
16836/08

KOM(2008) 798
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů - Akční
plán pro elektronické podpisy
a elektronickou identifikaci
zaměřený na usnadnění
poskytování přeshraničních
veřejných služeb v rámci
jednotného trhu
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