Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
6. – 12. prosince 2010
Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

Český název dokumentu

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
dokumentu do PSP ČR

Návrh nařízení – Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka
V roce 2009 prošlo odvětví mléka krizí v důsledku poklesu poptávky po mléčných výrobcích způsobeného vysokými cenami. Komise
následně zřídila skupinu odborníků na vysoké úrovni, jejímž úkolem bylo navrhnout opatření pro stabilizaci trhů ve střednědobém a
dlouhodobém výhledu. Výsledkem práce této skupiny bylo předložení zprávy doplněné sedmi doporučeními v červnu 2010. Předkládaný
návrh na změnu nařízení (ES) č. 1234/2007 je založen na těchto doporučeních. Zaměřuje se na čtyři hlavní prvky:
- smluvní vztahy - možnost uzavření nepovinných písemných smluv mezi zemědělcem a mlékárnou;
- vyjednávací sílu producentů – možnost vyjednávat o smluvních podmínkách kolektivně prostřednictvím organizací producentů při
splnění limitu 3,5 % produkce mléka v EU, možnost zásahu vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž;
- mezioborové organizace – zajištění právní jistoty při jednání těchto organizací; a
- transparentnost - zveřejnění statistických údajů o cenách, objemech a dobách trvání uzavřených smluv, poskytnutí analýz možného
budoucího rozvoje trhu, poskytování pravidelných údajů o objemu dodávek syrového mléka Komisí, společná zasedání odborníků.
17582/10

KOM(2010) 728
v konečném znění

2010/0362
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
mění nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o smluvní
vztahy v odvětví mléka a mléčných
výrobků

09.12.2010 10.12.2010

Návrh rozhodnutí – Změna rozhodnutí, kterým se provádí nařízení o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
V únoru 2007 byla nařízením (ES) č. 168/2007 zřízena Agentura Evropské unie pro základní práva. Na základě tohoto nařízení Rada
přijímá víceletý rámec vymezující tematické oblasti pro činnost agentury. Rámec na období 2007-2012 byl přijat rozhodnutím 2008/203/ES.
V důsledku přijetí Lisabonské smlouvy a spolu s ní i Listiny základních práv Evropské unie Komise navrhuje změnit stávající rámec tak, aby
agentura mohla rozšířit své činnosti do oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce.
17564/10

KOM(2010) 708
v konečném znění

2010/0347
(APP)

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se
mění rozhodnutí Rady
2008/203/ES ze dne 28. února
2008, kterým se provádí nařízení
(ES) č. 168/2007, pokud jde
o přijetí víceletého rámce na roky
2007–2012 pro Agenturu Evropské
unie pro základní práva
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Doporučení pro rozhodnutí Rady – Změna rozhodnutí určeného Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a odstranit
nadměrný schodek
V červnu 2010 přijala Rada v souvislosti s rozpočtovou situací v Řecku rozhodnutí 2010/320/EU s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled
a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření k nápravě situace nadměrného schodku do roku 2014. Ze zhodnocení dosud přijatých opatření
vyplývá, že Řecko plní požadavky rozhodnutí uspokojivým způsobem (viz COM(2010) 739). Nicméně s ohledem na aktualizované odhady
vývoje některých ukazatelů a problémy spojené s prováděním rozpočtu Komise navrhuje pozměnit stávající rozhodnutí tak, aby odpovídalo
aktuální situaci. Termín pro odstranění nadměrného schodku, stropy schodků veřejných financí pro jednotlivé roky ani stropy meziročních
změn konsolidovaného hrubého veřejného dluhu se nemění.
17752/10

COM(2010) 740
final

Doporučení pro rozhodnutí Rady
podruhé pozměňující rozhodnutí
2010/320/EU určené Řecku s cílem
posílit a prohloubit fiskální dohled
a vyzvat Řecko, aby učinilo
opatření ke snížení schodku, která
jsou považována za nezbytná pro
nápravu situace nadměrného
schodku

17753/10

COM(2010) 739
final

Sdělení Komise Radě - Follow-up
k rozhodnutí Rady 2010/320/EU
určenému Řecku s cílem posílit
a prohloubit fiskální dohled
a vyzvat Řecko, aby učinilo
opatření ke snížení schodku, která
jsou považována za nezbytná pro
nápravu situace nadměrného
schodku

Recommendation for a Council
Decision amending for the second
time Decision 2010/320/EU
addressed to Greece with a view to
reinforcing and deepening the fiscal
surveillance and giving notice
to Greece to take measures for the
deficit reduction judged necessary
to remedy the situation of excessive
deficit
Communication from the
Commission to the Council Followup to the Council Decision
2010/320/EU addressed to Greece,
with a view to reinforcing and
deepening fiscal surveillance and
giving notice to Greece to take
measures for the deficit reduction
judged necessary to remedy the
situation of excessive deficit

09.12.2010 10.12.2010

09.12.2010 10.12.2010

Doporučení pro doporučení Rady s cílem odstranit nadměrný schodek veřejných financí v Irsku
Rada rozhodla o existenci nadměrného schodku v Irsku dne 27. dubna 2009 a vydala doporučení k jeho odstranění nejpozději do roku
2013. V prosinci 2009 byla opatření přijatá irskou stranou k nápravě zhodnocena jako účinná, avšak s ohledem na nepředvídatelné
nepříznivé hospodářské okolnosti byla lhůta pro odstranění nadměrného schodku prodloužena do roku 2014. Dopad krize na veřejné
příjmy a finanční sektor v Irsku způsobil zhoršení stavu irského rozpočtu v roce 2010, a dříve přijaté prognózy vývoje jsou tak nerealistické.
Komise proto doporučuje vydat revidované doporučení Irsku, kterým bude lhůta pro nápravu nadměrného schodku prodloužena do roku
2015. Irské orgány by měly současně přijmout opatření pro snížení úrovně veřejného dluhu pod referenční hodnotu 60 % HDP, zřídit radu
pro rozpočet, přijmout zákon o fiskální odpovědnosti a uskutečnit další reformy systému sociálního zabezpečení. Lhůta pro přijetí účinných
opatření je stanovena na 7. června 2011.
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Návrh rozhodnutí – Poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Udržitelnost irských veřejných financí se v posledních měsících dramaticky zhoršila v důsledku podpůrných opatření pro bankovní sektor
vynucených hospodářskou krizí. Irsko proto 21. listopadu 2010 požádalo o finanční pomoc od Evropské unie, členských států eurozóny a
Mezinárodního měnového fondu pro obnovení důvěry, zajištění návratu k hospodářskému růstu a zabezpečení finanční stability. V této
souvislosti Irsko předložilo návrh hospodářského a finančního ozdravného programu na období let 2010-2013 s rozpočtem 85 miliard EUR
a požádalo o pomoc Unie v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace na krytí tohoto rozpočtu ve výši 22,5 miliardy EUR. Komise
navrhuje schválit poskytnutí této pomoci ve formě půjčky s průměrnou splatností maximálně 7,5 roku. V souvislosti s poskytnutím této
pomoci předkládaný návrh ukládá Irsku přijmout v letech 2010-2012 konkrétní opatření směřující k finanční stabilizaci. Návrh je doplněn
výkazem rozpočtového dopadu a dalšími dokumenty týkajícími se programu pomoci (SEC(2010) 1516).
17408/10

KOM(2010) 730
v konečném znění

2010/0351
(NLE)

Návrh rozhodnutí Rady
o poskytnutí finanční pomoci Unie
Irsku

03.12.2010 07.12.2010

Dokumenty Komise informační povahy
Zelená kniha – Budoucnost DPH: pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH
Daň z přidané hodnoty byla poprvé v Evropě zavedena v roce 1954 ve Francii. V rámci Evropského hospodářského prostoru byl pak
společný systém daně z přidané hodnoty zaveden v roce 1967. V roce 2008 dosahovaly příjmy z DPH 21,4 % vnitrostátních daňových
příjmů členských států EU a činily v průměru 7,8 % HDP členského státu. V důsledku finanční a hospodářské krize se podíl příjmů z DPH
na celkových příjmech mnoha členských států zvýšil a v posledních letech je navíc patrný trend ke zvyšování podílu nepřímých daní na
státních příjmech. Cílem předkládané zelené knihy je proto zhodnotit fungování současného systému DPH a prozkoumat možnosti jeho
budoucích úprav. Zelená kniha pokládá otázky týkající se témat v rámci dvou okruhů:
1) DPH u přeshraničních plnění na jednotném trhu – režim založený na zdanění v místě původu, zdanění v členském státě určení, další
varianty řešení;
2) další klíčové otázky – zajištění neutrality systému DPH, míra harmonizace na jednotném trhu, omezení byrokracie, zvýšení stability
systému DPH, efektivní a moderní správa systému DPH.
Odpovědi na otázky v zelené knize je možné zaslat do 31. května 2011. Komise na základě jejich vyhodnocení předloží v roce 2011
sdělení o prioritních oblastech pro přijetí opatření na úrovni EU. Zelená kniha je doplněna pracovním dokumentem, který obsahuje
tematické články k jednotlivým aspektům systému DPH (SEC(2010) 1455).
17491/10

KOM(2010) 695
v konečném znění

Zelená kniha o budoucnosti DPH Pro jednodušší, stabilnější a
účinnější systém DPH

01.12.2010 06.12.2010

Sdělení Komise – Budoucí potřeba a používání strojně odděleného masa v Evropské unii
Strojně oddělené maso je produkt získaný strojním oddělováním zbytků masa na kostech po vykostění nebo oddělení samostatně
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prodávaných nebo zpracovávaných částí těl (v případě drůbeže). Tento způsob zpracování mění nebo ruší svalovou strukturu vláken, a
získané maso tak není srovnatelné s běžně prodávaným masem a používá se především do masných výrobků a polotovarů. V souvislosti
s tímto způsobem výroby se v minulosti objevily pochybnosti ohledně zdravotní nezávadnosti, zejména v souvislosti s rizikem výskytu
přenosných spongiformních encefalopatií (zejména BSE). Toto sdělení proto v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 o pravidlech pro
prevenci, tlumení a eradikaci těchto chorob podává přehled o specifických hygienických požadavcích a požadavcích na označování
stanovených v právních předpisech EU a o výrobě a používání strojově odděleného masa. Komise nemá námitky proti dalšímu používání
tohoto produktu. V zájmu lepšího uplatňování platných předpisů a spravedlivé hospodářské soutěže se zaměří na harmonizaci definic
produktů, na něž se má vztahovat definice strojově odděleného masa, a předloží pokyny usnadňující identifikaci dotčených produktů.
Stávající úprava označování použití strojově odděleného masa se osvědčila a měla by být zachována.
17547/10

KOM(2010) 704
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě o budoucí
potřebě a používání strojně
odděleného masa v Evropské unii,
včetně informační politiky vůči
spotřebitelům

02.12.2010 07.12.2010

Zpráva Komise – Vývoj situace na trhu a následné podmínky pro hladké postupné ukončení režimu mléčných kvót
Tato zpráva je předkládána na základě nařízení (ES) č. 1234/2007 o společné organizaci zemědělských trhů, které ukládá Komisi
informovat do konce roku 2010 a 2012 Evropský parlament a Radu o vývoji situace na trhu a podmínkách pro hladké ukončení režimu
mléčných kvót. Popisuje vývoj na trhu s mlékem od roku 2008 do poloviny roku 2010. Po kolísání cen v letech 2007 a 2009 se situace
ustálila a výhledy jsou dobré. Celé odvětví se postupně přiklání k tržní orientaci, což způsobilo mimo jiné větší citlivost na hospodářskou
krizi a větší škody v souvislosti s ní. Převážná většina členských států je dobře připravena na ukončení režimu mléčných kvót k 1. dubnu
2015: ceny kvót jsou na velmi nízké úrovni, případně postupně stále klesají. Kvóty tak přestaly fungovat jako omezení produkce, zejména
v nových členských státech. Pro zajištění hladkého zrušení kvót Komise dává ke zvážení zavedení setkání odborníků správního výboru
jednotné společné organizace trhu s poradní skupinou pro mléko za účelem sledování a hodnocení vývoje trhu s mlékem. V případě
závažné nerovnováhy by bylo rovněž možné zvážit zavedení režimu podle ustanovení o narušení trhu výše uvedeného nařízení, který by
producentům mléka umožnil za náhradu dobrovolně snížit dodávky. Přílohy zprávy informují o vývoji cen mléka, výkupních cenách
v jednotlivých členských státech, produkci mléka ve srovnání s kvótou, vývoji ceny kvóty a střednědobé prognóze pro odvětví mléka.
17243/10

KOM(2010) 727
v konečném znění

Zpráva Evropské komise
Evropskému parlamentu a Radě
Vývoj situace na trhu a následné
podmínky pro hladké postupné
ukončení režimu mléčných kvót

08.12.2010 09.12.2010

Sdělení Komise – Zdraví včel
Na úrovni EU existují určitá harmonizovaná pravidla pro ochranu zdraví včel, přičemž ostatní aspekty včelařství jsou regulovány na úrovni
jednotlivých členských států. Ochrana zdraví včel je součástí komplexní strategie v oblasti ochrany zdraví zvířat na období 2007-2013
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(KOM(2007) 539) a navazujícího akčního plánu z roku 2008 (KOM(2008) 545). Předkládané sdělení reaguje na nedávno zjištěný zvýšený
úhyn včel v celosvětovém měřítku. Objasňuje aktuální problémy se zdravím včel a informuje o hlavních opatřeních připravovaných v této
souvislosti Komisí. Současně by se mělo stát podkladem pro diskusi o vhodných opatřeních se zúčastněnými stranami. Přestože na zdraví
včel má vliv řada faktorů, nebyla dosud prokázána přímá souvislost mezi zvýšeným úhynem a konkrétní látkou nebo původcem. Je proto
obtížné přijmout konkrétní opatření, a Komise se tak chce zaměřit zejména na obecnější otázky, jako:
- zahájení pilotního programu dozoru do konce roku 2011;
- zřízení referenční laboratoře EU pro zdraví včel;
- pokračování iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“;
- zahrnutí otázky dostupnosti veterinárních léčivých přípravků do přezkumu právního rámce pro přípravky pro méně významná použití;
- stanovení maximálních limitů reziduí v medu pro látky používané v rámci „kaskádovitého“ systému;
- vydání sdělení o strategii EU týkající se biologické rozmanitosti;
- pokračující podporu výzkumu v oblasti zdraví včel;
- mezinárodní spolupráci a výměnu informací.
17608/10

KOM(2010) 714
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě o zdraví včel

06.12.2010

08.12.2010

Sdělení Komise – Využívání výhod elektronické fakturace v Evropě
Zavedení elektronické fakturace je jedním z témat v rámci stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 Digitální agenda pro Evropu. Stávající
pravidla se liší stát od státu a výměna elektronických faktur je komplikovaná a nákladná. Podíl elektronických faktur se odhaduje na
pouhých 5 % z celkového počtu faktur vyměněných mezi podniky za rok. Cílem Komise je dosáhnout toho, aby se elektronická fakturace
stala do roku 2020 hlavní metodou fakturace v EU. Za tím účelem je v předkládaném sdělení navržena strategie na zavádění elektronické
fakturace, která obsahuje konkrétní opatření v následujících oblastech:
- zajištění konzistentního právního prostředí – včasná a řádná transpozice nové směrnice o DPH, předložení zelené knihy o budoucnosti
DPH (KOM(2010) 695), návrh revize směrnice o elektronických podpisech;
- dosažení širošího přijetí ze strany malých a středních podniků – osvětové kampaně, podpora účasti na digitálních logistických řetězcích;
- podpora vhodného prostředí – vypracování kodexu správné praxe, analýza a navržení postupů pro zajištění interoperability;
- podpora standardního modelu údajů pro elektronickou fakturu;
- podpora elektronické fakturace na národní úrovni – vypracování strategií členskými státy a ustavení národních mnohostranných fór;
- podpora elektronické fakturace na evropské úrovni – zřízení Evropského mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci (viz
rozhodnutí K(2010) 8467), zavádění elektronické fakturace ze strany evropských institucí, zlepšení statistického sledování.
17565/10

KOM(2010) 712
v konečném znění

Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Využívání výhod elektronické
fakturace v Evropě
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Rozhodnutí Komise – Zřízení Evropského mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci
Toto rozhodnutí bylo přijato v souvislosti se sdělením o zpřístupnění elektronické fakturace v Evropě (KOM(2010) 712), které navrhuje
vytvoření mnohostranného fóra jako poradního orgánu Komise pro koordinaci opatření na úrovni členských států a určování vhodných
opatření na úrovni Unie v oblasti elektronické fakturace. Evropské mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci by mělo sestávat z
členů národních fór a ze zástupců evropských sdružení uživatelů, Evropského výboru pro normalizaci (CEN), Evropské centrální banky
(ECB) a Pracovní skupiny pro ochranu údajů. Jeho hlavním úkolem bude sledovat zavádění elektronické fakturace a pomáhat rozvíjet trh
elektronické fakturace v členských státech, udržovat kontakty s národními fóry a zabývat se přeshraničními aspekty elektronické fakturace
a jejím zaváděním u malých a středních podniků. Fórum se zřízuje na období do konce roku 2013.
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Sdělení Komise – Budoucí role regionálních iniciativ
Regionální iniciativy zřídila na jaře 2006 na žádost Evropské komise skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a
plynárenství jako předběžný krok v přechodu od vnitrostátních trhů s elektřinou a plynem k jednotnému trhu s energií. Bylo vytvořeno sedm
regionů trhu s elektřinou a tři regiony trhu se zemním plynem. Regionální iniciativy slouží jako fóra pro diskutování otázek společného
zájmu všemi zúčastněnými stranami. Cílem předkládaného sdělení je posoudit dosavadní fungování iniciativ a navrhnout možné směry
jejich budoucího vývoje, mj. v souvislosti s přijetím třetího energetického balíčku. První otázkou, na niž se sdělení zaměřuje, je stanovování
priorit a úkolů jednotlivých iniciativ, které probíhá systémem “zdola nahoru”. V důsledku toho dochází v některých případech k odlišnému
řešení stejných problémů. Komise proto považuje za vhodné poskytnout iniciativám další politické pokyny se zaměřením na provádění
acquis EU (včetně kodexů sítě), investice do infrastruktury, regionální vyrovnávání a zabezpečení dodávek a pilotní testování. Druhou
otázkou je počet regionů. Zatímco u regionů trhu s elektřinou se zdá být vhodné zachování stávajícího uspořádání, v případě regionů trhu
se zemním plynem navrhuje Komise rozdělit současný region “jih, jihovýchod” na tři nové regiony včetně pobaltských států a severských
zemí. Uspořádání regionů by se mělo v budoucnu dále přizpůsobovat rozvoji energetické infrastruktury. Poslední otázkou je řízení iniciativ.
Zde Komise navrhuje vydat politické pokyny, vytvořit regionální řídící výbor a více zapojit Agenturu pro spolupráci energetických
regulačních orgánů. Komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby se ke sdělení vyjádřily do 15. února 2011, a na základě reakcí
zváží předložení konkrétních návrhů v druhém pololetí roku 2011.
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Zpráva Komise – Přehled státní podpory poskytnuté členskými státy EU – podzim 2010
Pravidelná zpráva Komise podává přehled o státní podpoře v členských státech EU v roce 2009. V souvislosti s hospodářskou krizí
obsahuje rovněž kapitolu o podpoře poskytnuté finančním institucím a reálné ekonomice v tomto kontextu. Dalším tématem zprávy je
pokrok při provádění akčního plánu v oblasti státní podpory z roku 2005, jehož cílem je komplexní reforma systému státní podpory.
Konečně poslední část zprávy je tradičně věnována vymáhání pravidel v oblasti státní podpory. Celková státní podpora činila v roce 2009
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427,2 miliardy EUR, což odpovídá 3,6 % HDP sedmadvaceti členských států. Z toho 353,9 miliard EUR bylo poskytnuto v rámci
protikrizových opatření. Téměř 80 % poskytnuté státní podpory mimo protikrizová opatření bylo určeno průmyslu, 16 % zemědělství a přes
4 % dopravě. Největšími poskytovateli podpory byly Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Spojené království. Zpráva je doplněna
pracovním dokumentem, který obsahuje podrobné statistické údaje (SEC(2010) 1462).
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Sdělení Komise – Posouzení v polovině období akčního plánu Evropského konsensu o humanitární pomoci
Evropský konsensus o humanitární pomoci z roku 2007 je politickým rámcem pro činnost Unie v oblasti humanitární pomoci. V roce 2008
byl doplněn akčním plánem, který formuloval konkrétní praktická opatření v šesti oblastech. Předkládané sdělení hodnotí dosavadní pokrok
v provádění akčního plánu (podrobný přehled viz doprovodný pracovní dokument SEC(2010) 1505) a formuluje doporučení pro celkové
zlepšení jeho dalšího provádění. Celkový pokrok je hodnocen pozitivně; humanitární pomoc se stala institucionálně a právně plně
rozvinutou oblastí politiky Unie. Tento vývoj byl dovršen zakotvením samostatného právního základu v Lisabonské smlouvě. Podle Komise
však stále existuje prostor pro konsolidaci společného úsilí a posílení závazků jednotlivých dárců. Praktické problémy jsou spojeny
zejména se stanovováním cílů a rozsahu činností, rozvojem kapacit dárců a vedením, zajištěním soudržnosti a sledováním pokroku.
Navrhované priority pro zlepšení budoucího provádění akčního plánu zahrnují: prosazování ochrany humanitárního prostoru; spolupráci se
širokým spektrem subjektů; řešení kritických nedostatků kapacity v mezinárodním humanitárním systému; plánování reakcí; šíření postupů
řádného dárcovství a podporu „zásad partnerství“; posílení úlohy Pracovní skupiny pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc
(COHAFA); snižování rizika katastrof; a podporu přechodu od mimořádné reakce k obnově. Komise doporučuje:
- určit dobrovolné koordinátory a skupiny zástupců členských států EU pro společnou činnost v rámci akčního plánu;
- definovat konkrétní strategii pro zvětšování dosahu a šíření informací o evropském přístupu k humanitární pomoci;
- přezkoumat proveditelnost určování orientačních dlouhodobých úkolů (humanitárních cílů EU);
- provádět roční sledování pokroku dosaženého v provádění konsensu na úrovni celé EU i na úrovni členských států;
- koordinovat programování v zájmu zabezpečení hladkého přechodu od urgentní pomoci k pomoci při dlouhodobějším rozvoji;
- komplexně vyhodnotit dopad evropského konsensu na konci pětiletého období současného akčního plánu konsensu (2013);
- upravit nařízení EU upravující humanitární pomoc s cílem zabezpečit jeho soulad s politickými závazky a umožnit maximální účelnost.
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Sdělení Komise – Přezkum strategie Společenství týkající se rtuti
Strategie Společenství týkající se rtuti byla přijata v roce 2005 (KOM(2005) 20). Zaměřuje se na celý životní cyklus rtuti a stanovuje dvacet
prioritních akcí na evropské i mezinárodní úrovni. Předkládané sdělení je založeno na externím zhodnocení provádění strategie, které
zadala Komise. Dosavadní provádění je hodnoceno jako úspěšné: téměř u všech opatření bylo dosaženo významného pokroku. V platnost
vstoupil nový právní rámec ke snížení emisí rtuti z velkých bodových zdrojů. Jeho účinnost však bude záviset na provádění v členských
státech. Komise pokračuje v činnostech směřujících k rozšíření stávajících omezení týkajících se uvádění na trh přístrojů obsahujících rtuť.
V roce 2011 zadá vypracování studie věnované problematice zubního amalgámu. Pro následující roky bude prioritou zejména činnost na
mezinárodní úrovni, konkrétně přijetí právně závazného nástroje pro rtuť pod záštitou UNEP a úprava dovozu a vývozu.
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