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Príloha I: Strategické iniciatívy, ktorých prijatie je plánované v roku 2010* 
*Iniciatívy, ktoré sa Komisia zaviazala prijať v roku 2010 (9 mesiacov: apríl – december). 
Názov Druh iniciatívy Opis náplne cieľov 
Riešenie krízy 
1. Oznámenie o ustanovení systému 
zlepšenej koordinácie politík, ktorý 
vychádza zo širšieho a hlbšieho dohľadu 
(2. štvrťrok) 

Nelegislatívna V tomto oznámení sa navrhnú prostriedky na posilnenie schopnosti eurozóny podporovať stabilitu 
a súdržnosť menovej únie v nadväznosti na existujúci riadiaci rámec Paktu o stabilite a raste a stratégie 
Európa 2020. Navrhnú sa v ňom spôsoby vykonávania článku 136 Lisabonskej zmluvy v praxi s cieľom 
riešiť fiškálne a makroekonomické nerovnováhy efektívnejším dohľadom. 

2. Legislatívny návrh na zlepšenie 
transparentnosti a stability na trhoch 
derivátov (CCP)  
(2. štvrťrok) 

Legislatívna Hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť trhov derivátov zlepšením transparentnosti a znížením rizika 
zmluvnej strany. Na základe navrhovanej právnej úpravy sa zúčtovacie stredisko centrálnej zmluvnej strany 
(Central Counterparty Clearing – CCP) poverí štandardizovanými derivátnymi zmluvami a ustanovia sa 
spoločné bezpečnostné, regulačné a prevádzkové normy pre CCP s cieľom znížiť riziko zmluvnej strany. 
Takisto sa účastníci trhu poveria zaznamenávaním pozícií a všetkých transakcií, ktoré neboli nezúčtované 
zúčtovacím strediskom centrálnej zmluvnej strany, v registratúrach obchodov, a ustanoví sa regulácia 
registratúr obchodov a dohľad nad nimi s cieľom zlepšiť transparentnosť. 

3. Legislatívna iniciatíva týkajúca sa 
krátkeho predaja / swapov na kreditné 
zlyhanie 
(3. štvrťrok) 

Legislatívna Cieľom iniciatívy bude zabrániť škodlivým obchodným praktikám pri derivátoch a iných finančných 
nástrojoch. Iniciatívou sa komplexný prístup k finančným derivátom dopĺňa o oblasť swapov na kreditné 
zlyhanie. 

4. Revízia smernice o systémoch 
ochrany vkladov 
(2. štvrťrok) 

Legislatívna Cieľom revízie je zlepšiť ochranu klientov (vkladateľov) harmonizáciou výšky záruky na bankové vklady na 
100 000 EUR a zabezpečiť vyššiu účinnosť smernice o systémoch ochrany vkladov. 

5. Revízia smernice o zneužívaní trhu 
(4. štvrťrok) 

Legislatívna Cieľom je posilniť integritu trhov definovaním prípadov zneužívania trhu s cieľom chrániť investorov 
a umožniť príslušným správnym orgánom prešetriť zneužívanie trhu a postihovať ho sankciami. Bude 
zahŕňať aj úroveň a povahu sankcií za zneužívanie trhu. 

6. Oznámenie o účinnom a efektívnom 
rámci krízového riadenia 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna V oznámení sa ustanovia návrhy Komisie s cieľom vybaviť orgány nástrojmi potrebnými na účinné riešenie 
cezhraničných bankových kríz, a tým znížiť náklady pre daňovníkov. Nové nástroje by mali zvýšiť právnu 
istotu a znížiť riziko napadnutia právnymi prostriedkami. 

7. Revízia smernice o kapitálových 
požiadavkách (CRD IV) 
(4. štvrťrok) 

Legislatívna Revízia sa bude vzťahovať na koeficient úverovej zaťaženosti, dynamickú tvorbu opravných položiek, 
likviditu, procyklický charakter/kapitálové rezervy, definíciu kapitálu, systémovo dôležité finančné inštitúcie 
a kreditné riziká zmluvnej strany. Cieľom je aktualizovať právny rámec v reakcii na krízu a podporovať 
finančnú stabilitu v EÚ, napr. nútiť banky, aby si odkladali prebytočný kapitál v čase, keď sú trhové 
podmienky dobré, a tvorili kapitálové rezervy, keď sa trhové podmienky zhoršujú. 

8. Oznámenie o možnostiach v prípade 
fondov na riešenie problémov bánk 
(2. štvrťrok) 

Nelegislatívna V tomto dokumente sa na základe správy MMF očakávanej v apríli ustanovia možnosti pre Európsku radu, 
pokiaľ ide o zriadenie fondov na riešenie problémov bánk ako nástroja krízového riadenia. 
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Pokrok pri realizácii hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 
9. Oznámenie o európskom digitálnom 
programe 
(2. štvrťrok) 
 
 

Legislatívna 
/nelegislatívna 

Cieľom európskeho digitálneho programu bude využívať potenciál informačných a komunikačných 
technológií ako hlavných technológií umožňujúcich prechod k nízkouhlíkovej, znalostnej a konkurenčnej 
ekonomike. Prijme sa v ňom integrovaný prístup k problémom digitálnej ekonomiky a spoločnosti, pričom 
problémy sa budú riešiť na strane ponuky, ako aj dopytu. Určia sa konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať 
na úrovni EÚ, ako aj členských štátov, v záujme zavedenia plošného využívania vysokorýchlostného 
internetu; dosiahnutia bezhraničného online trhu pre tovar, služby a obsah, ako aj v záujme modernizácie 
zručností a poskytovania služieb budúcnosti. 

10. Oznámenie o priemyselnej politike vo 
veku globalizácie 
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna V oznámení budú premietnuté celkové ciele zlepšenia konkurencieschopnosti priemyslu, pričom sa 
v konkrétnych iniciatívach na úrovni EÚ uplatňí nízkouhlíkové smerovanie; vymedzí sa rámec so 
zainteresovanými stranami na riadenie reštrukturalizácie odvetví smerom k činnostiam orientovaným na 
budúcnosť, pričom sa využijú nástroje ako je inteligentná regulácia, verejné obstarávanie, pravidlá a normy 
hospodárskej súťaže, ako aj práca so sociálnymi partnermi, na riešenie očakávania a riadenia zmien 
a sociálnych dôsledkov reštrukturalizácie. 

11. Oznámenie o európskom 
výskumnom a inovačnom pláne 
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna V európskom výskumnom a inovačnom pláne sa navrhne ukazovateľ na sledovanie inovácie, avizovaný 
v oznámení o stratégii Európa 2020. Stanoví sa v ňom aj politický rámec pre rozvoj európskych 
výskumných a inovačných partnerstiev, rozvoj nosných technológií, optimalizácia rámcových podmienok 
pre výskum a inováciu, posilnenie, zjednodušenie a ďalší rozvoj rozsahu pôsobnosti nástrojov EÚ na 
podporu výskumu a inovácie. V nadväznosti na preskúmanie akčného plánu pre environmentálnu 
technológiu (2004 – 2009) sa bude venovať pozornosť aj ekologickej inovácii. 

12. Iniciatíva Mládež v pohybe  
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna V oznámení sa ustanoví stratégia na integráciu programov EÚ s vnútroštátnymi programami mobility, 
vysokoškolských programov a výskumných programov s cieľom modernizovať vysokoškolské vzdelávanie, 
podporovať podnikanie prostredníctvom mobility mladých odborníkov a podporovať uznávanie 
neformálneho vzdelávania. Oznámia sa v ňom ďalšie iniciatívy, zahŕňajúce prvky týkajúce sa politiky, ako aj 
programov, ktoré budú predložené v najbližších rokoch. Tento rámec bude zahŕňať európsky program pre 
výmenu podnikateľov – „ERASMUS pre mladých podnikateľov“. 

13. Oznámenie o zamestnanosti mládeže 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna V tomto oznámení sa budú skúmať spôsoby posilnenia politiky s cieľom prekonať vplyv krízy na mládež. 
Bude sa v ňom skúmať, ako uľahčiť prechod z fázy vzdelávania a odbornej prípravy. V tomto dokumente sa 
bude venovať pozornosť aj skutočnosti, ako zabezpečiť lepšie prepojenie medzi prioritami politiky a fondmi 
EÚ, najmä Európskym sociálnym fondom. V oznámení sa oznámi súbor nových iniciatív vrátanie podpory 
geografickej mobility mládeže (EURES) a mobilizácie podnikateľského sektora s cieľom prijímať do 
zamestnania mládež, a oznámi sa zvýšená priama podpora inovačných projektov prostredníctvom 
programov PROGRESS, Celoživotné vzdelávanie a Mládež v akcii. 

14. Program pre nové zručnosti a nové 
pracovné miesta 
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna Účelom je stanoviť spôsoby lepšieho riadenia hospodárskych prechodov a zvýšenia mier aktivity, uľahčiť 
mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ a lepšie zosúladiť zručnosti a ponuky pracovných príležitostí s dopytom 
s primeranou finančnou podporou zo štrukturálnych fondov, zvýšiť spôsobilosť sociálnych partnerov, 
posilniť spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave so zámerom zvýšiť úroveň zručností a zabezpečiť, 
aby sa odborné spôsobilosti nadobúdali a uznávali na úrovni všeobecného vzdelávania, odborného 
vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých: Európsky rámec pre zručnosti, 
znalosti a zamestnanosť (ESCO). 

15. Oznámenie o platforme na boj proti 
chudobe 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna 
 

Cieľom je predložiť návrhy na platformu boja proti chudobe a oznámiť zmeny v otvorenej metóde 
koordinácie v sociálnej oblasti, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov. V oznámení sa bude skúmať pokrok 
v sociálnej oblasti a bude sa presadzovať program zabezpečenia vyššej politickej angažovanosti 
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a viditeľnosti a silnejšia pozitívna interakcia s ostatnými politikami. Osobitná pozornosť sa bude venovať 
aktívnemu začleňovaniu detí a chudobe detí. 
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Odstraňovanie problémových miest a nedostatočného prepojenia Európy 
16. Nové usporiadanie jednotného trhu 
(2. štvrťrok) 

Nelegislatívna Toto oznámenie bude nadväzovať na Montiho správu. V nadväznosti na stratégiu Európa 2020 poskytne 
diagnózu „chýbajúcich článkov“ a stanoví smer nového usporiadania jednotného trhu, aby sa naplnil jeho 
celkový potenciál. 

17. Nariadenie upravujúce požiadavky na 
preklad v súvislosti s budúcim patentom 
na úrovni EÚ 
(2. štvrťrok) 

Legislatívna Toto nariadenie je potrebné na riešenie záležitostí prekladu pre patent na úrovni EÚ, ktoré boli vylúčené 
z nariadenia o patentoch na úrovni EÚ (vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva predstavuje osobitný právny 
základ pre samostatné nariadenie o lingvistických záležitostiach a záležitostiach prekladu). To predstavuje 
rozhodujúci prvok, aby sa patent na úrovni EÚ stal realitou. 

18. Biela kniha o budúcnosti dopravy 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna V bielej knihe sa opíše akčný program pre dopravu do roku 2020. Stanoví sa v nej celkový rámec opatrení 
v nasledujúcich desiatich rokoch v oblastiach dopravnej infraštruktúry, právnych predpisov týkajúcich sa 
vnútorného trhu, zníženia emisií uhlíka v odvetví dopravy, technológií pre riadenie dopravy a čisté vozidlá, 
a využívania normalizácie, trhovo orientovaných nástrojov a stimulov. Stanovia sa v nej opatrenia 
nevyhnutné na vytvorenie jednotného dopravného priestoru a na riešenie cieľov stratégie EÚ 2020 (t. j. 
najmä 3 % HDP na výskum a vývoj a ciele 20/20/20 pre emisie skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje 
energie a energetickú účinnosť). 

19. Súbor opatrení v oblasti energetickej 
infraštruktúry: 
oznámenie o rozvoji energetickej 
infraštruktúry na horizont rokov 
2020/2030  
pracovný dokument útvarov Komisie 
o energetickej infraštruktúre  
oznámenie o príprave návrhu pre siete 
na mori v severných moriach Európy 
správa o aktuálnej situácii inteligentných 
sietí 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna/ 
legislatívna 

Toto oznámenie bude zamerané na investičné potreby a bude vychádzať zo scenárov ponuky a dopytu, na 
10-ročné plány sietí Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO) a na priority v rámci 
rozvoja a financovania infraštruktúry. Okrem toho sa v ňom budú skúmať opatrenia zamerané na 
diverzifikáciu zdrojov a trás dodávok plynu, ako aj budúce infraštrukturálne potreby, napr. v súvislosti 
s ropou alebo CO2.  
 
V pracovnom dokumente útvarov Komisie sa bude hodnotiť šesť prioritných infraštrukturálnych akcií 
oznámených v druhom strategickom prieskume energetickej politiky vrátane prepojení stredozemských 
plynovodov a elektrických sietí. V oznámení o sieťach na mori sa uvedie vízia na roky 2020 a 2030 a určia 
sa hlavné problémy regulácie, ktoré je potrebné riešiť s cieľom umožniť integrovanejšie riešenia v oblasti 
sietí, ktoré sa majú vypracovať v dlhšom horizonte. V správe o inteligentných sieťach sa bude venovať 
pozornosť vývoju v tejto oblasti a táto správa môže viesť k právnemu návrhu v roku 2011. 

Zacielenie európskych opatrení na človeka a budovanie Európy pre občanov 
20. Akčný plán na vykonávanie 
Štokholmského programu 
(2. štvrťrok) 

Nelegislatívna Týmto akčným plánom sa Štokholmský program rozvinie stanovením presných opatrení, ktoré sa majú 
prijať na splnenie jeho cieľov. Mohol by pozostávať z:  
– krátkeho úvodného oznámenia, ktorého cieľom bude umožniť novej Komisii uviesť svoje názory na 
program, zdôrazniť svoje priority na nasledujúce obdobie a transformovať Štokholmský program na 
presnejšie zamerané politické posolstvo; 
– súboru tabuliek s opatreniami potrebnými na splnenie cieľov Štokholmského programu, pričom pri 
každom z nich sa na obdobie rokov 2010 – 2014 uvedie časový rámec splnenia a zodpovedné strany. 

 
21. Revízia nariadenia (ES) č. 44/2001 
o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Brusel I) 
(4. štvrťrok) 

Legislatívna Zmena a doplnenie nariadenia bude sledovať tieto ciele: priblížiť sa k zrušeniu doložky vykonateľnosti 
v občianskych a obchodných veciach, rozšíriť rozsah jeho pôsobnosti na situácie zahŕňajúce vzťahy 
s tretími štátmi, prispôsobiť jeho ustanovenia novým medzinárodným nástrojom v príslušnej oblasti 
a zlepšiť fungovanie týchto ustanovení v oblastiach, kde boli zistené problémy pri ich uplatňovaní. 



 

SK 6   SK 

22. Revízia smernice o pracovnom čase 
(4. štvrťrok) 

Legislatívna Účelom je prísť s novými návrhmi na prispôsobenie právnych predpisov potrebám pracovníkov, podnikov, 
služieb vo verejnom záujme a spotrebiteľov 21. storočia. Tieto návrhy budú vychádzať z dvojstupňových 
konzultácií sociálnych partnerov (na základe dohody) a z vopred uverejneného posúdenia právneho, 
sociálneho a hospodárskeho vplyvu. 

23. Oznámenie o európskom zmluvnom 
práve – Metóda na prijatie spoločného 
referenčného rámca 
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna Cieľom oznámenia je začať proces, ktorý bude viesť k európskemu zmluvnému právu ako fakultatívnemu 
28. režimu, prípadne až k Európskemu občianskemu zákonníku. Na základe práce, ktorá sa vykonala na 
spoločnom referenčnom rámci v oblasti zmluvných záležitostí, sa na základe iniciatívy ustanoví metóda 
prijatia a využívania spoločného referenčného rámca. Nový režim by mal uľahčiť cezhraničné transakcie, 
zaručovať štandardné podmienky a priniesť prospech malým podnikom usilujúcim sa o nové trhy. 

24. Správa o občianskych právach 
vrátane analýzy a prostriedkov na 
nápravu prekážok voľného pohybu 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna V článku 25 ZFEÚ sa Európska komisia vyzýva, aby každé tri roky vypracovala správu o uplatňovaní 
občianskych práv. Na základe toho sa môžu predkladať návrhy na „posilnenie alebo pridanie“ takýchto 
práv. V správe o občianskych právach sa budú uvádzať aj prekážky pre občanov pri pokuse o cezhraničné 
zabezpečenie zdrojov dodávok tovaru a služieb a navrhne sa, ako ich možno najlepšie odstrániť. 

25. Nový komplexný právny rámec na 
ochranu údajov 
(4. štvrťrok) 

Legislatívna Smernicu EÚ o ochrane údajov (1995) je potrebné upraviť vzhľadom na nový vývoj v oblasti technológií 
a okrem toho zabezpečiť ochranu údajov v súvislosti so všetkými opatreniami EÚ, ako je ustanovené 
v Lisabonskej zmluve (článok 16) a v Charte základných práv. 

Zaistenie otvorenej a bezpečnej Európy 
26. Oznámenie o stratégii vnútornej 
bezpečnosti 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna Stratégia vnútornej bezpečnosti predstavuje významnú súčasť Štokholmského programu. V Štokholmskom 
programe sa stanovujú spoločné hrozby a spoločné nástroje a politiky, ktoré musí EÚ uplatniť 
s maximálnou účinnosťou pri riešení týchto hrozieb. Španielske predsedníctvo vypracovalo prvý dokument 
zameraný na občanov. V oznámení sa tieto práce rozvinú prostredníctvom účinných politík v oblastiach 
policajnej spolupráce, prístupu k hraniciam a trestného súdnictva na boj proti spoločným hrozbám. Jeho 
dôraz bude zameraný na miesta, v ktorých môže EÚ dodať pridanú hodnotu prostredníctvom konkrétnych 
opatrení. 

Riešenie dlhodobých spoločenských výziev 
27. Zelená kniha o dôchodkoch 
(2. štvrťrok) 

Nelegislatívna Cieľom je stanoviť výzvy, prerokovať povinnosti členských štátov a Únie v tejto oblasti a získať vstupné 
údaje od širokého okruhu zainteresovaných strán. Rozsah pôsobnosti zelenej knihy bude široký a bude sa 
v nej skúmať spektrum politických nástrojov. Tie zahŕňajú využívanie otvorenej metódy koordinácie 
v oblasti dôchodkov, pričom sa prihliada na článok 8 smernice o platobnej neschopnosti, smernicu 
o ochrane práv dôchodkového pripoistenia, smernicu IZDZ a na interakciu s nariadením o sociálnom 
zabezpečení. V zelenej knihe sa budú hlbšie skúmať aj dôsledky vrátane záležitostí súvisiacich 
s poistením, investíciami (súkromné úspory) a nehnuteľnosťami určenými na bývanie [hypotekárne úvery 
zabezpečené nehnuteľnosťou (equity release)]. 

28. Oznámenie o novej politike a stratégii 
EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2010 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna V oznámení sa ustanovia záväzky, ktorých prijatie by EÚ mala zvážiť v súvislosti s medzinárodným úsilím 
a v kontexte tlakov na ekosystémy. V stratégii sa ustanovia viaceré čiastkové ciele, na základe ktorých sa 
budú opatrenia vykonávať. Analýza sa bude vzťahovať na všetky tlaky (nadmerné využívanie prírodných 
zdrojov; zmena klímy; zmeny vo využití pôdy/fragmentácia; rozširovanie invazívnych druhov) a ekosystémy 
(lesné, vodné, morské atď.). Dôraz sa však bude klásť na hlavné prvky biodiverzity alebo na tlaky vyvíjané 
na úrovni EÚ určitými odvetviami (vrátane pôdohospodárstva a rybného hospodárstva), s cieľom 
zabezpečiť zameranie sa na priority a účinnejšie plnenie. 

29. Oznámenie o posilnení kapacít EÚ 
v oblasti reakcie na katastrofy 

Nelegislatívna Oznámenie, v ktorom sa stanovujú možnosti posilnenia kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy 
a pripravenosti na ne v Európe a mimo Európy a ktoré zahŕňa tri hlavné časti: civilnú ochranu, humanitárnu 
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(4. štvrťrok) pomoc a intenzívnejšiu spoluprácu medzi civilnou a vojenskou sférou.  
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Prehĺbenie programu EÚ v oblasti obchodu 
30. Oznámenie „Obchodná stratégia 
v rámci vízie Európa 2020“  
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna V oznámení sa ustanovia všeobecné strategické priority obchodnej politiky, ktoré je potrebné presadzovať 
v najbližších rokoch. Iniciatíva sa bude týkať aj ostatných relevantných hospodárskych a horizontálnych 
stratégií prijatých na úrovni EÚ, najmä stratégie Európa 2020. 

31. Oznámenie o príspevku Únie 
k dosiahnutiu rozvojových cieľov 
tisícročia: dvanásťbodový akčný plán na 
podporu rozvojových cieľov tisícročia 

Nelegislatívna Cieľom je príprava na samit OSN na vysokej úrovni o preskúmaní rozvojových cieľov tisícročia (v septembri 
2010), pričom sa posudzuje pokrok pri dosahovaní ôsmich rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015 
a načrtáva sa spoločná stratégia EÚ na zabezpečenie jej primeraného príspevku k plneniu zostávajúcich 
výziev. 

Modernizovanie nástrojov EÚ a jej spôsobov fungovania 
32. Revízia rozpočtu 
(3. štvrťrok) 

Nelegislatívna Z hľadiska priorít stanovených v stratégii Európa 2020 sa v tejto komplexnej revízii rozpočtu EÚ na obdobie 
rokov 2007 – 2013 posúdi, ako finančné zdroje EÚ najúčinnejšie odrážajú a plnia hlavné politické ciele 
Únie, a tým sa pripraví cesta k rozhovorom vedúcim k nasledujúcemu viacročnému finančnému rámcu. 

33. Oznámenie o budúcnosti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna V oznámení sa budú skúmať prístupy k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike dôležité pre verejnú 
diskusiu a na zabezpečenie konzultácií pred prípravou právnych návrhov. Bude nadväzovať na revíziu 
rozpočtu a nebude mať vplyv na návrhy, ktoré Komisia prijme v roku 2011 v súvislosti s viacročným 
finančným rámcom. 

34. Piata správa o hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
(4. štvrťrok) 

Nelegislatívna Pokrok dosiahnutý v hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a pri integrácii priorít EÚ; úloha fondov, 
EIB a ostatných finančných nástrojov, a vplyv ostatných politík EÚ a vnútroštátnych politík na dosiahnutý 
pokrok vrátane možností týkajúcich sa budúcnosti politiky súdržnosti pred vypracovaním právnych návrhov. 
Bude nadväzovať na revíziu rozpočtu a nebude mať vplyv na návrhy, ktoré Komisia prijme v roku 2011 
v súvislosti s viacročným finančným rámcom. 
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Príloha II – Orientačný zoznam možných pripravovaných strategických a prioritných iniciatív* 
*Iniciatívy sú zoskupené podľa oblastí politiky. V rámci každej oblasti politiky sú iniciatívy uvedené tučným písmom potenciálne strategické iniciatívy. 
Uvedené iniciatívy sa vzťahujú na rok 2010 a nasledujúce roky.1 
Názov Druh iniciatívy Opis náplne cieľov 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Legislatívne návrhy v nadväznosti na 
oznámenie Komisie o spoločnej 
poľnohospodárskej politike po roku 
2013 

Legislatívna Legislatívne opatrenia prijaté v nadväznosti na oznámenie Komisie o spoločnej poľnohospodárskej politike 
po roku 2013. 

Súbor opatrení v oblasti politiky kvality 
poľnohospodárskych výrobkov 
 

Legislatívna 
a nelegislatívna 

– Prepracovanie právnych predpisov o zemepisných označeniach 
– Preskúmanie uskutočniteľnosti stanovenia osobitných nepovinných vyhradených označení, ako „výrobok 
horského poľnohospodárstva“ 
– Zváženie stanovenia všeobecnej základnej obchodnej normy a vhodného označovania na obale 
s uvedením miesta pestovania/chovu v rámci obchodných noriem pre poľnohospodárske výrobky 
– Usmernenia pre systémy certifikácie kvality poľnohospodárskych výrobkov 

Zosúladenie nariadení Rady (ES) 
č. 1290/2005 (financovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky), 
č. 1234/2007 (jednotná spoločná 
organizácia trhov), č. 247/2006 (POSEI) 
a ďalších 

Legislatívna Cieľom je zosúladiť delegované a vykonávacie právomoci Komisie so Zmluvou o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) 

Správa o kvótach na mlieko 
v nadväznosti na kontrolu zdravotného 
stavu (článok 184 ods. 6 nariadenia 
č. 1234/2007) 

Nelegislatívna V súlade so závermi kontroly zdravotného stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky v novembri 2009 má 
Komisia predložiť dve správy o mliekarenskom sektore, jednu pred rokom 2011 a jednu pred rokom 2013, 
s osobitným zameraním na zavedenie prístupu hladkého ukončenia režimu kvót. To bude predmetom prvej 
z uvedených dvoch správ. 

Legislatívny návrh v nadväznosti na 
oznámenie Komisie Smerom k lepšiemu 
zameraniu pomoci poľnohospodárom 
v oblastiach so znevýhodnenými 
prírodnými podmienkami 

Legislatívna Podpora znevýhodnených oblastí sa poskytuje s cieľom prispievať prostredníctvom trvalého používania 
poľnohospodárskej pôdy k udržiavaniu vidieka, ako aj k zachovaniu a podpore udržateľných systémov 
poľnohospodárstva. Predstavuje podstatnú súčasť politiky rozvoja vidieka. 

Opatrenia v nadväznosti na správu 
skupiny na vysokej úrovni pre mlieko 

Legislatívna 
a nelegislatívna 

Skupina na vysokej úrovni dokončí svoju správu v júni 2010. Legislatívne návrhy a nelegislatívne iniciatívy 
môžu nasledovať. 

Rozpočet 
Návrh nového viacročného 
finančného rámca 

 Stanovenie rozpočtových priorít a návrhu nového viacročného finančného rámca na nastávajúce obdobie. 

Trojročná revízia nariadenia 
o rozpočtových pravidlách 

Legislatívna Účelom revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách je vytvoriť podmienky pre lepšie využitie pákového 
efektu v rámci rozpočtových prostriedkov (trustové fondy, medzinárodné finančné inštitúcie, verejno-

                                                 
1 (**) označuje iniciatívy v oblasti „mäkkého práva“. 
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a vykonávacích predpisov súkromné partnerstvá), v súvislosti s grantmi podporovať prístup zameraný na výsledky a posilniť 
zodpovednosť za plnenie rozpočtu. 

Správa o fungovaní medziinštitucionálnej 
dohody 

Nelegislatívna V tejto správe sa predloží dôkladné preskúmanie fungovania súčasnej medziinštitucionálnej dohody (IIA) – 
v súlade s vyhlásením č. 1 k IIA – v prípade potreby doplnené príslušnými návrhmi. 

Opatrenia v oblasti klímy 
Oznámenie o Začlenení 
prispôsobovania sa zmenám klímy 
a zmierňovania zmien klímy do 
hlavných smerov politík EÚ 
a preverovanie finančných nástrojov 
z hľadiska klimatických dôsledkov 

Nelegislatívna Oznámením sa má stratégia a konkrétne opatrenia na začlenenie prispôsobovania sa zmenám klímy 
a zmierňovania zmien klímy zahrnúť do ostatných politík a finančných nástrojov EÚ. To zahŕňa najmä 
preverovanie, napríklad v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, priemyslu a služieb, energetiky, 
dopravy, výskumu a inovácií, zdravotníctva, vodného hospodárstva, námorných záležitostí a rybného 
hospodárstva, ekosystémov a biologickej diverzity, z hľadiska klimatických dôsledkov politík. 

Oznámenie o analýze praktických politík 
požadovaných na zavedenie 30 % 
zníženia emisií v EÚ a o posúdení 
situácie energeticky náročných odvetví 

Nelegislatívna Analýza opatrení potrebných na prekročenie cieľa 20 % zníženia emisií do roku 2020 s ohľadom na 
dosiahnutie cieľov nulových emisií CO2 v roku 2050. Zahŕňa aj posúdenie situácie energeticky náročných 
odvetví, ktoré čelia riziku úniku uhlíka. 

Možná iniciatíva Komisie na prekročenie 
20 % (20 až 30 %)  

Legislatívna Do výsledku analýzy z roku 2010 možná iniciatíva na potenciálne dosiahnutie cieľa zníženia emisií 
presahujúceho 20 %.  

Oznámenie o realizačnom pláne na 
dosiahnutie hospodárstva s nízkou 
úrovňou produkcie uhlíka do roku 2050, 
tiež s cieľom určiť potrebné scenáre na 
rok 2030 

Nelegislatívna V oznámení sa vypracuje analýza medzníkov na ceste do roku 2050 vrátane potrebných scenárov úrovne 
ambícií na rok 2030, zohľadňujúc príspevky z odvetví produkujúcich najviac emisií. 

Návrh revízie existujúcich právnych 
predpisov na integráciu zmierňovania 
zmien klímy a prispôsobenia sa zmenám 
klímy 

Legislatívna Osobitné návrhy na integráciu zmierňovania zmien klímy a prispôsobenia sa zmenám klímy do rôznych 
politík a programov ako opatrenia nadväzujúce na oznámenie o prispôsobení sa zmenám klímy. 

Správa a možný návrh na revíziu 
nariadenia o fluórovaných skleníkových 
plynoch 

Nelegislatívna / 
legislatívna 

Správa na posúdenie vykonávania nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch. K revízii vyžadovanej 
nariadením je v prípade potreby pripojený legislatívny návrh. 

Revízia rozhodnutia o monitorovaní 
skleníkových plynov v EÚ  

Legislatívna Zjednodušiť a zlepšiť existujúce požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie skleníkových plynov. 

Hospodárska súťaž 
Revízia rámca politiky hospodárskej 
súťaže v odvetví motorových vozidiel 
(nariadenie o skupinovej výnimke 
pre odvetvie motorových vozidiel)  

Legislatívna 
a nelegislatívna 

Komisia prijala v októbri 2009 návrh usmernení a návrh skupinovej výnimky pre odvetvie motorových 
vozidiel. Tieto dokumenty sú určené na nahradenie existujúceho nariadenia o skupinovej výnimke od 
1. júna 2010 v súvislosti s popredajným trhom a od 1. júna 2013 v súvislosti s primárnym trhom. Verejné 
konzultácie o návrhoch skončili vo februári 2010.  

Oznámenie o štátnej pomoci na poistenie 
krátkodobých vývozných úverov 
 

Nelegislatívna Cieľom oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov je odstrániť narušenia hospodárskej súťaže 
spôsobené štátnou pomocou v sektore poistenia krátkodobých vývozných úverov. Vzťahuje sa na štátnu 
pomoc v sektore poistenia krátkodobých vývozných úverov. Účinnosť súčasného oznámenia končí na konci 
roku 2010, pokiaľ sa nepredĺži alebo neprehodnotí. 

Preskúmanie antitrustovej politiky vo 
vzťahu k horizontálnym dohodám: 

Legislatívna 
a nelegislatívna 

Preskúmanie súčasných nariadení o skupinových výnimkách pre dohody o špecializácii a dohody 
o výskume a vývoji, ktorých účinnosť skončí v decembri 2010; súčasne preskúmanie usmernení k dohodám 
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preskúmanie dvoch nariadení (o 
dohodách o výskume a vývoji a o 
dohodách o špecializácii) a usmernenia 
o uplatňovaní článku 101 ZFEÚ na 
dohody o horizontálnej spolupráci 

o horizontálnej spolupráci. Cieľom je zabezpečiť účinnú ochranu hospodárskej súťaže v oblasti dohôd 
o horizontálnej spolupráci a poskytnúť podnikom právnu istotu. 

Úprava environmentálnych usmernení 
v súvislosti so systémom EÚ pre 
obchodovanie s emisiami po roku 2013 
 

Nelegislatívna Úprava environmentálnych usmernení sa bude musieť prijať s cieľom ustanoviť pravidlá zaobchádzania 
s pomocou spojenou so systémom obchodovania s emisiami (dotýkajúca sa politicky citlivej otázky „úniku 
uhlíka“). 

Návrh nariadenia o štátnej pomoci pre 
uhoľné odvetvie 

Legislatívna Návrh nariadenia Rady o schvaľovaní pomoci pri ukončení činnosti a pomoci pre zdedené záväzky 
v uhoľnom odvetví. Platnosť existujúceho nariadenia končí na konci roku 2010. 

Revízia rámca štátnej pomoci pre lodné 
staviteľstvo 
 
 

Nelegislatívna Lodné staviteľstvo podlieha osobitným pravidlám štátnej pomoci, najmä prísnejším pravidlám regionálnej 
pomoci a pravidlám pre pomoc na inováciu upravenú vzhľadom na trh. V období rokov 2007 – 2008 sa 
rozhodlo o predĺžení rámcovej úpravy pre lodné staviteľstvo o ďalšie dva roky. Preskúmali sa alternatívne 
možnosti a toto odvetvie dostalo príležitosť vyjadriť svoje stanovisko. 
Revízia sa bude vzťahovať na otázky, či sú ešte potrebné osobitné pravidlá pre toto odvetvie, a ak áno, či 
sú potrebné zmeny a doplnenia existujúcich pravidiel a v akej miere. 

Rozvoj 
Budúcnosť ERF Legislatívna Súčasný ERF končí v roku 2013, možná integrácia ERF do rozpočtu EÚ.  
Jarný balík rozvojových cieľov tisícročia 
(pracovné dokumenty útvarov Komisie: 
účinnosť pomoci, rozvojové ciele 
tisícročia, pomoc pre obchod, 
financovanie rozvoja) plus Prvý pracovný 
program v oblasti súdržnosti rozvojových 
politík / na účel (jarného) samitu v roku 
2010 zameraného na preskúmanie 
rozvojových cieľov tisícročia  

Nelegislatívna Balík opatrení bude pozostávať z oznámenia (bod 31) doplneného podpornými dokumentmi (pokrok 
dosiahnutý v oblasti rozvojových cieľov tisícročia, financovanie rozvoja, účinnosť pomoci, pomoc pre 
obchod a prvý pracovný program v oblasti súdržnosti rozvojových politík), ako aj z osobitných oznámení 
o rámci politiky EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev potravinovej bezpečnosti; úlohe EÚ 
v otázkach globálneho zdravia; a daniach a rozvoji: spolupráca s rozvojovými krajinami pri podpore dobrej 
správy vecí verejných v daňových záležitostiach. 

Oznámenie o spoločnej stratégii EÚ 
a Afriky 
 

Nelegislatívna Pri príprave na tretí samit EÚ – Afrika (Tripolis, november 2010) sa v oznámení vyhodnotí vykonávanie 
spoločnej stratégie EÚ a Afriky; posúdia sa výsledky a nedostatky prvého akčného plánu stratégie (2008 –
 2010); vypracujú sa potrebné návrhy na nasledujúci akčný plán (2011 – 2013), pozornosť sa bude venovať 
politickému a strategickému rozmeru partnerstva, a prijmú sa odporúčania na zlepšenie jeho účinnosti. 

Zelená kniha o rozpočtovej podpore 

 

Nelegislatívna Váha rozpočtovej podpory v našej externej spolupráci – takmer polovica plánovania v rámci ERF – 
vyžaduje otvorenú diskusiu o tejto kontroverznej záležitosti s cieľom podporiť jasný konsenzus vo vzťahu 
k tomuto nástroju. 

Oznámenie o klimatických zmenách 
a rozvoji 

Nelegislatívna V rámci tejto iniciatívy sa vyhodnotia a rozpracujú výsledky kodanského samitu. Dôležitým prvkom tejto 
stratégie by malo byť financovanie rýchleho štartu, ku ktorému sa EÚ zaviazala v decembri 2009, berúc do 
úvahy, že krajiny, ktoré v Kodani najužšie spolupracovali s EÚ, boli rozvojové krajiny, najmä 
najchudobnejšie a najzraniteľnejšie. 

Návrh na nahradenie (z dôvodu 
skončenia platnosti) pridruženia 

Legislatívna Platnosť rozhodnutia Rady 2001/822/ES z 27. 11. 2001 o pridružení zámorských krajín a území 
k Európskemu spoločenstvu končí 31. 12. 2013 a toto rozhodnutie sa bude musieť nahradiť. 
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zámorských krajín a území 
Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji Nelegislatívna Táto iniciatíva bude nadväzovať na výsledky preskúmania rozvojových cieľov tisícročia na samite v roku 

2010, ak sa bude považovať za vhodné preskúmať Európsky konsenzus o rozvoji z roku 2005. 
Oznámenie o zlepšovaní rastu 
a konkurencieschopnosti v partnerstve 
s podnikmi: stratégia pre podniky 
v rozvojových krajinách 

Nelegislatívna Táto iniciatíva bude zameraná na rast a zamestnanosť v rozvojových krajinách v partnerstve so súkromným 
sektorom. Predstavuje externý priemet stratégie Európa 2020 vrátane rastového prístupu.  

Digitálny program 
Oznámenie o stratégii pre 
širokopásmové pripojenie 

Nelegislatívna Širokopásmová stratégia EÚ poskytne v rámci všeobecného kontextu digitálneho programu politický rámec 
pre opatrenia zamerané na podporu 100 % širokopásmového pokrytia v EÚ a na zvýšenie investícií do 
prístupových sietí novej generácie. 

(**) Odporúčanie o prístupových sieťach 
novej generácie 

Nelegislatívna V kontexte európskeho digitálneho programu je cieľom odporúčania poskytnúť v záujme regulačnej 
jednotnosti na jednotnom trhu pokyny vnútroštátnym regulačným orgánom o budúcej forme regulačných 
prostriedkov nápravy vo vzťahu k prístupovým sieťam novej generácie (NGA). 

Program politiky v oblasti rádiového 
frekvenčného spektra (RSPP) 

Legislatívna Cieľom viacročného RSPP je vymedziť strategické orientácie pre politiku EÚ v oblasti rádiového 
frekvenčného spektra vrátane potreby, aby zdroje frekvenčného spektra pomáhali EÚ pri plnení hlavných 
cieľov, ako rozvoj vysokorýchlostnej komunikácie pre všetkých. 

Rozhodnutie o 800 MHz pásme Legislatívna Rozhodnutie o technickej harmonizácii, v ktorom sa ustanovujú minimálne podmienky, ktoré majú 
dodržiavať používatelia 800 MHz pásma pre iné využitie ako pozemné vysielanie. 

Budúcnosť univerzálnej služby a práva 
používateľov 

Nelegislatívna Toto oznámenie je súčasťou následných opatrení k vyhláseniu Komisie Európskemu parlamentu 
o univerzálnej službe z roku 2009, v ktorom sa zhrnú výsledky verejných konzultácií o zásadách budúcej 
univerzálnej služby (1. polovica roku 2010) a posúdi sa potreba aktualizácie smernice o univerzálnej službe 
2002/22/ES. 

Smernica o elektronickom podpise Legislatívna Rámec elektronickej identifikácie (eID) a autentifikácie. 
Akčný plán pre elektronické 
zdravotníctvo 

Nelegislatívna Realizačný plán na obdobie rokov 2011 – 2015, ktorým sa ustanovujú operatívne kroky zamerané na široké 
zavedenie interoperabilných elektronických zdravotných záznamov a služieb telemedicíny do praxe. 

(**) normy bezpečnosti IT vo verejnom 
obstarávaní 

Nelegislatívna Odporúčanie Rady na podporu prijímania noriem bezpečnosti IT vo verejnom obstarávaní (t. j. ISO/IEC 
15408: Kritéria hodnotenia bezpečnosti informačných technológií). 

Nariadenie o modernizovanej Agentúre 
pre bezpečnosť sietí a informácií 
(ENISA). 

Legislatívna / 
nelegislatívna 

 

Platnosť nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), 
skončí v marci 2012. 

Správa o stave rozvoja roamingových 
služieb v EÚ 

Nelegislatívna Podľa zmeneného a doplneného nariadenia o roamingu musí Európska komisia do 30. júna 2011 
vypracovať správu, v ktorej preskúma fungovanie nariadenia a posúdi, či sa dosiahli jeho ciele. 

Ochrana kritických informačných 
infraštruktúr 

Nelegislatívna V tomto oznámení sa navrhnú politické usmernenia pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti odolnosti 
a stability internetu. 

Preskúmanie smernice o opakovanom 
použití informácií verejného sektora 

Legislatívna V preskúmaní sa bude venovať pozornosť rozsahu pôsobnosti nástroja, obmedzeniam týkajúcim sa 
poplatkov za opakované použitie informácií verejného sektora a ozrejmeniu zásady, že všetok materiál, 
ktorý je všeobecne dostupný, je možné opakovane používať aj na nekomerčné a komerčné účely. 

(**) Európske značky dôvery Nelegislatívna V tomto odporúčaní sa ustanoví ochranná známka EÚ, ktorá sa bude môcť používať len pre cezhraničné 
webové služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v nariadení. 

Hospodárske a menové záležitosti 
Oznámenie o externom ekonomickom Nelegislatívna V tomto oznámení sa preskúmajú existujúce postupy koordinácie a navrhne sa trojfázový prístup na 
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zastúpení v MMF a Svetovej banke zvýšenie účinnosti a efektívnosti zastúpenia eurozóny / EÚ v MMF a Svetovej banke. 
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Návrh Komisie na rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa poskytuje záruka EÚ Európskej 
investičnej banke proti stratám pri 
pôžičkách a zárukách na projekty mimo 
EÚ 

Legislatívna EÚ poskytuje rozpočtovú záruku Európskej investičnej banke (EIB), ktorá pokrýva riziká štátu a riziká 
politickej povahy v súvislosti s jej úverovými transakciami a transakciami týkajúcimi sa úverových záruk 
realizovanými mimo EÚ na podporu cieľov vonkajšej politiky EÚ (takzvaný externý mandát EIB). Komisia je 
povinná predložiť návrh pre druhú polovicu obdobia rokov 2007 – 2013. Následný návrh Komisie by sa mal 
pripraviť pre nasledujúci finančný rámec (2014 – 2020). 

Rámcové nariadenie pre makrofinančnú 
pomoc (MFA) 

Legislatívna Zjednodušenie rozhodovacieho procesu tohto nástroja vonkajšej pomoci EÚ tak, aby sa stal lepšie 
načasovaný a efektívnejší. Naliehavosť krízových situácií predstavuje silný argument na zabránenie 
zdĺhavým postupom a oneskoreniam. Namiesto individuálnych rozhodnutí pre každý prípad sa navrhuje 
rámcové nariadenie na poskytovanie MFA tretím krajinám, s ktorými má Európska únia významné politické, 
hospodárske a obchodné väzby, s cieľom dosiahnuť, aby sa tento nástroj stal schopný lepšie reagovať na 
danú situáciu.  

Návrh nariadenia o európskom systéme 
národných a regionálnych účtov 
v Európskej únii 

Legislatívna Celkovým cieľom je revidovať ESA 95 (nariadenie č. 2223/96) s cieľom zosúladiť národné účty v Európskej 
únii s novým ekonomickým prostredím, pokrokom v metodickom výskume a potrebami používateľov. Nový 
ESA by mal naďalej predstavovať vhodný metodický referenčný zdroj pre tvorbu kvalitných údajov 
národných účtov, ktoré sú potrebné na podporu vykonávania hlavných politík EÚ. Revízia bude 
predstavovať aj príležitosť ďalej zlepšiť normy systému ESA 95 a zabezpečiť ich vyššie zameranie na 
rôzne použitia v EÚ. V najvyššej možnej miere sa vypracuje integrovanejší systém. 

Správa o konvergencii 2010 
 

Nelegislatívna Komisia a ECB samostatne vypracujú konvergenčnú správu v súlade s postupom ustanoveným 
v článku 140 ods. 1 ZFEÚ. Pozitívne hodnotenie konvergencie v súvislosti s jednýmu alebo viacerými 
členskými štátmi by mohlo viesť k rozšíreniu eurozóny. 

Oznámenie o verejných financiách 
v EMÚ – 2010 
 

Nelegislatívna V oznámení o verejných financiách v HMÚ – 2010 sú z výročnej správy o verejných financiách (SVF) 
vyňaté politické dôsledky / výzvy. V SVF sa skúma fiškálny vývoj v členských štátoch EÚ a preberajú sa 
aktuálne záležitosti v oblasti tvorby fiškálnej politiky a fiškálneho dohľadu v EÚ. 

Vzdelávanie, kultúra a mládež 
(**) Návrh Komisie na odporúčanie 
Rady o predčasnom ukončení 
školskej dochádzky 

Legislatívna Predčasné ukončenie školskej dochádzky predstavuje jednu z kľúčových tém stratégie Európa 2020. 
Odporúčanie poskytne členským štátom „súbor politických nástrojov“, ktorý by sa mohol použiť na riešenie 
tejto otázky a na zrýchlenie miery zlepšovania v EÚ. 

Návrh integrovaného programu 
Mládež v pohybe na obdobie rokov 
2014 – 2020 (fáza II) 

Legislatívna V súlade s iniciatívou Mládež v pohybe program zjednotí existujúce programy Celoživotné vzdelávanie 
a 'Mládež v akcii, ako aj externé opatrenia na vytvorenie a integráciu programovej podpory pre ciele 
programu Mládež v pohybe. 

Návrh Komisie na rozhodnutie EP 
a Rady o Strategickom inovačnom 
programe ETI a o zmene a doplnení 
nariadenia o ETI  

Legislatívna Ako sa vyžaduje v nariadení o ETI, strategický inovačný program prinesie návrhy na ďalšiu správu, 
prevádzku a zdroje na nasledujúce 7-ročné obdobie. 

Oznámenie o vykonávaní ustanovení 
Lisabonskej zmluvy o športe 

Nelegislatívna Toto oznámenie prinesie návrhy na vykonávanie novej právomoci pre šport v Lisabonskej zmluve vrátane 
ustanovenia rámca pre politickú spoluprácu. 

Zelená kniha o využití potenciálu 
kultúrnych a kreatívnych odvetví 
 

Nelegislatívna Skúma, ako zlepšiť podmienky rámca s cieľom zlepšiť príspevok kreatívnych a kultúrnych odvetví 
k ekologickému znalostnému rastu v EÚ.  
 

Oznámenie o nových impulzoch pre 
spoluprácu v odbornom vzdelávaní 
a príprave v EÚ: 2010 – 2020 

Nelegislatívna V tomto oznámení sa navrhne súbor orientácií na podporu modernizácie politík v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy. Ide o príspevok na ministerské zasadnutie v Bruggách plánované na koniec roka 
2010. 
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Oznámenie Komisie o príležitostiach 
a výzvach pre európske kiná v digitálnom 
veku 

Nelegislatívna V nadväznosti na verejné konzultácie sa v oznámení bude analyzovať súčasná situácia na trhu digitálnych 
kín, vymedzí sa politika Komisie v tejto oblasti (vrátane z hľadiska štátnej pomoci) a opíše sa nová schéma 
MEDIA na podporu digitalizácie kín. 

(**) Návrh odporúčania Rady o podpore 
mobility v oblasti vzdelávania mladých 
ľudí 

Legislatívna V odporúčaní, ktoré je súčasťou iniciatívy Mládež v pohybe, sa navrhnú opatrenia členských štátov na 
zvýšenie príležitostí mobility v oblasti vzdelávania a na riešenie prekážok mobility. 

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu o vykonávaní európskeho 
programu pre kultúru 

Nelegislatívna V oznámení sa predloží správa o dosiahnutom pokroku na európskej a vnútroštátnej úrovni na ceste k trom 
strategickým cieľom európskeho programu pre kultúru od jeho prijatia v roku 2007. Správa poskytne stimuly 
pre úvahy členských štátov o budúcom pracovnom pláne pre kultúru od roku 2011. 

Oznámenie o iniciatíve týkajúcej sa 
nových európskych spôsobilostí 

Nelegislatívna Snahou oznámenia je vypracovať prístup ku kľúčovým spôsobilostiam v oblasti odborného vzdelávania, 
vzdelávania dospelých a vysokoškolského vzdelávania v nadväznosti na odporúčanie o kľúčových 
spôsobilostiach z roku 2006, pričom oznámenie bude zahŕňať návrh na európsky pas zručností. 

Oznámenie Komisie: návrh na 
porovnávacie štandardy pre mobilitu 
a zamestnateľnosť 

Nelegislatívna Komisia bola požiadaná, aby poskytla návrhy na nové európske porovnávacie štandardy v oblastiach 
mobility a zamestnateľnosti, týkajúce sa miery kvality prípravy ľudí pre trh práce rôznymi časťami 
a úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy. 

(**) Návrh odporúčania Rady 
o informačných službách na 
zabezpečenie mobility pre umelcov 
a pracovníkov v oblasti kultúry 

Legislatívna Stanovia sa v ňom minimálne normy a služby, ktoré má poskytovať sieť vnútroštátnych informačných 
služieb, s cieľom poskytnúť umelcom a pracovníkom v oblasti kultúry presné, aktualizované a ľahko 
dostupné informácie, ktoré potrebujú, aby mohli byť mobilní. 

Oznámenie Komisie o vzdelávaní 
v ranom detstve 

Nelegislatívna V oznámení sa usporiadajú podstatné dôkazy, ktoré v súčasnosti existujú (napr. prostredníctvom OECD, 
UNICEF atď.) a ustanoví sa program práce na základe otvorenej metódy koordinácie. 

Návrh Komisie na odporúčanie Rady 
o formálnom a neformálnom vzdelávaní 

Legislatívna Predstavuje súčasť iniciatívy Mládež v pohybe. Podrobne sa v ňom rozpracuje súbor politických nástrojov 
na podporu a zabezpečenie lepšieho uznávania formálneho a neformálneho vzdelávania. 

Návrh Komisie na rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady o nových 
opatreniach v rámci programu Kultúra 
a programu Media na obdobie rokov 
2014 – 2020 

Legislatívna Návrh bude vychádzať zo skúsenosti získaných z programu Kultúra za obdobie rokov 2007 – 2013 
a z programu MEDIA 2007. 

Návrh spoločnej správy Rady a Komisie 
z roku 2012 o pokroku dosiahnutom 
v oblasti priorít vzdelávania a odbornej 
prípravy (ET 2020) v období rokov 
2009 – 2011 

Nelegislatívna Správa o vykonávaní OMK v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy počas rokov 2009 – 2011, ako sa 
ustanovuje v strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave, a aktualizácia 
priorít, ktoré sa majú vzťahovať na nasledujúce obdobie. 

Oznámenie o modernizácii 
vysokoškolského vzdelávania 
 

Nelegislatívna Účelom je revidovať a navrhnúť nové ciele pre budúcnosť tohto politického programu. To môže zahŕňať 
možné návrhy týkajúce sa transparentnosti a systému klasifikácie pre vysokoškolské inštitúcie. 

Oznámenie Komisie: Návrh na nový 
porovnávací štandard pre jazykové 
znalosti 

Nelegislatívna Komisia predloží návrh nového európskeho porovnávacieho štandardu v oblasti jazykových znalostí. Je 
potrebné vnímať ho v kontexte existujúceho súboru ukazovateľov a porovnávacích štandardov pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu a jeho snahou je zvýšiť transparentnosť jazykového vzdelávania v EÚ 
s cieľom stimulovať jazykové znalosti, flexibilitu and mobilitu pracovnej sily v EÚ. 

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 
Iniciatíva v oblasti dôchodkov Nelegislatívna Na základe výsledkov zelenej knihy (2010) a ďalšej analýzy možnej politiky EÚ by Komisia mohla začať 
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konkrétne iniciatívy v určitých oblastiach alebo zvážiť predloženie širšej bielej knihy, v ktorej sa uvedie, ako 
by sa mal aktualizovať rámec EÚ pre dôchodky.  

Návrh na vykonávanie smernice 
o vysielaní pracovníkov 

Legislatívna Cieľom iniciatívy bude zlepšiť vykonávanie smernice o vysielaní pracovníkov. V návrhu sa objasnia právne 
povinnosti vnútroštátnych orgánov, podnikov a pracovníkov v súvislosti s vykonávaním smernice 
a zabezpečí sa, aby boli univerzálne uplatniteľné rovnaké pravidlá. Akýkoľvek nový právny nástroj by mal 
zlepšiť poskytovanie informácií pre podniky a pracovníkov a takisto aj zlepšiť spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi orgánmi, zabezpečiť účinné presadzovanie prostredníctvom sankcií a nápravných opatrení 
a zabrániť zneužívaniu. 

Legislatívny návrh o Európskom 
sociálnom fonde 

Legislatívna Nariadenie sa bude musieť upraviť v súlade s prioritami EÚ na programovacie obdobie 2014 – 2020.  

Návrh na zlepšenie ochrany pracovníkov 
proti riziku vyplývajúcemu z vystavenia 
účinkom elektromagnetických polí 

Legislatívna Cieľom je zachovať vysokú úroveň ochrany pracovníkov pri súčasnom zohľadnení obáv vyjadrených 
niektorými zainteresovanými stranami, najmä v sektore zdravotníctva využívajúcemu MRI (technológie 
magnetickej rezonancie) pri moderných diagnostických a intervenčných zdravotných postupoch.  

Oznámenie o stratégii EÚ v oblasti osôb 
so zdravotným postihnutím na obdobie 
rokov 2010 – 2020 

Nelegislatívna Odstránenie diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia a zabezpečenie úplného uplatňovania 
základných práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím.  

Návrh na zmenu a doplnenie viacerých 
smerníc ES v oblasti pracovného práva 
s cieľom zahrnúť do ich rozsahu 
pôsobnosti zamestnancov pracujúcich na 
mori alebo plavidlá 

Legislatívna Cieľom návrhu je poskytnúť zamestnancom pracujúcim na mori tú istú úroveň zamestnaneckých práv ako 
zamestnancov pracujúcim na pobreží. Zamestnanci pracujúci na mori sú v súčasnosti vylúčení z rozsahu 
pôsobnosti mnohých smerníc v oblasti pracovného práva. Zmeny a doplnenia, ktoré by sa mali vzťahovať 
na viaceré smernice, buď zahrnú zamestnancov pracujúcich na mori do rozsahu ich pôsobnosti, alebo 
poskytnú zamestnancom pracujúcim na mori osobitné zaobchádzanie s cieľom zabezpečiť rovnocennú 
úroveň ochrany, pričom sa zohľadnia osobitné okolnosti a celkové hospodárske prostredie tohto odvetvia. 

Návrh nariadenia o EGF na obdobie 
rokov 2013 – 2020  

Legislatívna V roku 2011 Komisia vykoná strednodobé hodnotenie EGF, týkajúce sa najmä účinnosti a udržateľnosti 
výsledkov. To poskytne pevný základ pre návrh zlepšení pri príprave akcií a pri typoch akcií, ktoré sa môžu 
spolufinancovať z EGF, a pre posúdenie, ako možno zlepšiť realizáciu. 

Návrh rozhodnutia o programe Progress 
na obdobie rokov 2013 – 2020 

Legislatívna PROGRESS je program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity, ktorý sa začal v roku 2007. 

Návrhy v oblasti zosúladenia 
pracovného, súkromného a rodinného 
života 

Legislatívna V nadväznosti na súhlas Rady s revíziou smernice 96/34/ES o rodičovskej dovolenke, ktorá sa vzťahuje aj 
na dovolenku z dôvodu adopcie, a s ohľadom na pokrok a výsledky prebiehajúcich rokovaní o revízii 
smernice 92/85/ES Komisia prijme ďalšie kroky na zlepšenie právneho a politického rámca pre zosúladenie 
pracovného, súkromného a rodinného života. Na tento účel sa v roku 2010 vykoná analýza nákladov 
a prínosov s ohľadom na možnú iniciatívu týkajúcu sa rodičovskej dovolenky. 

Energetika 
Oznámenie o revidovanom akčnom 
pláne energetickej účinnosti 
 
 

Nelegislatívna V oznámení sa stanovia kľúčové opatrenia na dosiahnutie potenciálnych úspor vo výške 20 % do roku 
2020, predovšetkým v sektore stavebníctva, verejnoprospešných služieb a dopravy. V prípade potreby 
k nemu môžu byť pripojené legislatívne návrhy, napr. možné prepracované znenie smernice 
o energetických službách. Súčasne sa budú analyzovať skúsenosti z prvého akčného plánu energetickej 
účinnosti. 

Akčný plán pre energiu na obdobie 
rokov 2011 – 2020 

Nelegislatívna Predstavuje holistický strategický dokument, v ktorom sa stanovujú prioritné opatrenia na obdobie rokov 
2011 – 2020. 

Realizačný plán pre energetický 
systém s nízkou úrovňou produkcie 

Nelegislatívna V oznámení sa stanovujú požadované kroky na dosiahnutie cieľa, ktorý spočíva v systéme s nízkou 
úrovňou produkcie uhlíka do roku 2050. 
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uhlíka do roku 2050 
Oznámenie o implementácii systému 
udržateľnosti biopalív 

Nelegislatívna Oznámenie bude členské štáty a hospodárske subjekty usmerňovať, ako implementovať kritériá 
udržateľnosti. Schvália sa v ňom aj „dobrovoľné systémy“ a aktualizujú sa, resp. doplnia sa „implicitné 
hodnoty“ týkajúce sa systému udržateľnosti. 

Návrh o transparentnosti a integrite 
obchodovania na veľkoobchodnom trhu 

Legislatívna V návrhu sa rieši problematika transparentnosti a integrity trhov s energiou obchodovanou v EÚ. Ustanovia 
sa v ňom pravidlá správneho správania na trhu, ako aj regulačný rámec pre monitorovanie týchto trhov 
a dohľad nad nimi. Ako minimum sa bude vzťahovať na elektrinu a plyn, a potenciálne na uhlík. 

Návrh na revíziu smernice o jadrovom 
odpade 

Legislatívna V návrhu sa ustanoví spoločný európsky rámec zameraný na dosiahnutie a udržanie vysokej úrovne 
riadenia bezpečnosti rádioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva na úrovni EÚ. Tento rámec by sa mohol 
zakladať na medzinárodne uznávaných zásadách bezpečnosti a vyžadovať od ČŠ, aby ustanovili na tento 
účel vnútroštátne programy spolu s kalendárom realizácie. 

Oznámenie o jadrovej energii – 
Aktualizácia jadrového objasňujúceho 
programu (PINC) 

Nelegislatívna V oznámení sa bude skúmať najnovšia situácia, pokiaľ ide o politiky členských štátov, rozhodnutia 
o jadrových investíciách a požiadavky na tieto investície. Bude sa v ňom preberať problematika kapacity, 
príspevok jadrovej energie k dosiahnutiu zníženia emisií CO2 pri výrobe elektriny a energetický mix. 

Predbežný dokument („document 
d'étape“) pri príprave akčného plánu pre 
energiu a realizačného plánu pre 
energetický systém s nízkou úrovňou 
produkcie uhlíka do roku 2050 

Nelegislatívna V tomto dokumente sa sformulujú predmetné problémy, čo Komisii umožní vypracovať plnohodnotný akčný 
plán pre energiu a realizačný plán pre energetický systém s nízkou úrovňou produkcie uhlíka na rok 2011 
na základe záverov júnového zasadnutia Európskej rady a následných konzultácií, ktoré sa majú uskutočniť 
v druhom polroku 2010. 

Oznámenie o nukleárnej medicíne 
a rádioizotopoch 

Nelegislatívna Bude sa v ňom riešiť problematika ionizujúceho žiarenia a dostupné nástroje EÚ a medzinárodné nástroje. 
Bude sa zaoberať ochranou pacientov a zdravotníckeho personálu, ako sa ustanovuje v smerniciach 
EURATOM-u o ochrane pred žiarením, a bude zahŕňať bezpečnosť dodávok rádioizotopov. Konkrétne, 
vymedzia sa v ňom osobitné iniciatívy na zabezpečenie dostatočnej produkcie rádioizotopov, ktoré sú 
dôležité pre nukleárnu medicínu. 

Oznámenie o regionálnych iniciatívach Nelegislatívna Oznámenie poskytne členským štátom, regulátorom a zainteresovaným stranám usmernenia 
o regionálnych iniciatívach. Navrhne sa v ňom, ako dosiahnuť ďalší pokrok v regionálnych iniciatívach ako 
odrazový mostík k vnútornému energetickému trhu. Oznámenie bude obsahovať návrhy na najlepšie 
postupy pre regionálne iniciatívy. 

Legislatívny návrh regulačného rámca 
pre inteligentné siete 

Legislatívna Tento regulačný rámec bude zameraný na rôzne problémy spojené so zriadením inteligentných sietí 
vrátane ochrany údajov, elektrických dopravných prostriedkov a otvoreného prístupu k sieťam. 

Politika rozšírenia a susedstva 
Ročný balík na rozšírenie Nelegislatívna Komisia bola vyzvaná Radou, aby pravidelne podávala správy o kandidátskych krajinách a krajinách, ktoré 

sa zúčastňujú na PSP. Strategický dokument Komisie umožní Európskej rade stanoviť hlavné strategické 
orientácie pre rozširovanie na konci každého roka. 

Stanovisko Komisie k Čiernej Hore Nelegislatívna Posúdenie pripravenosti Čiernej Hory splniť kodanské kritériá pre členstvo v EÚ a podmienky stanovené 
pre proces stabilizácie a pridružovania, posúdenie vplyvu, ktorý pristúpenie Čiernej Hory môže mať na 
príslušné politiky EÚ, a odporúčania Rade na jej reakciu na žiadosť Čiernej Hory. 

Stanovisko Komisie k Albánsku Nelegislatívna Posúdenie pripravenosti Albánska splniť kodanské kritériá pre členstvo v EÚ a podmienky stanovené pre 
proces stabilizácie a pridružovania, posúdenie vplyvu, ktorý pristúpenie Albánska môže mať na politiky EÚ, 
a odporúčania Rade na jej reakciu na žiadosť Albánska. 

Ročný súbor európskej susedskej politiky 
(ESP) 

Nelegislatívna Oznámenie, v ktorom sa hodnotí ESP a opisuje sa pokrok podľa jednotlivých regiónov a všetky 
pozoruhodné politické alebo hospodárske trendy, doplnené 13 pracovnými dokumentmi útvarov Komisie: 
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 12 správami o jednotlivých krajinách a odvetvovou správou zaoberajúcou sa pokrokom v technickejších 
oblastiach. 

Životné prostredie 
Konečné posúdenie Šiesteho 
environmentálneho akčného programu 

Nelegislatívna Konečné posúdenie Šiesteho environmentálneho akčného programu zahŕňajúceho obdobie rokov 2002 –
 2012. 

Preskúmanie zoznamu prioritných látok 
podľa rámcovej smernice o vode 

Legislatívna Rámcová smernica o vode vyžaduje, aby Komisia každé 4 roky preskúmala zoznam prioritných látok 
a lehota pre nasledujúce návrhy je január 2011. Prioritné látky sú látky, ktoré vytvárajú riziko pre vodné 
prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia na úrovni EÚ. Sú súčasťou základu stratégie EÚ pre 
boj proti chemickému znečisteniu vo vodách EÚ. 

Realizačný plán k Európe efektívne 
využívajúcej zdroje s nízkou úrovňou 
produkcie uhlíka v roku 2020 

Nelegislatívna V realizačnom pláne sa ustanoví jednotný rámec politík a opatrení v rôznych oblastiach politiky, potrebných 
na prechod k hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje s nízkou úrovňou produkcie uhlíka, ktoré 
efektívnym spôsobom využíva materiálne a prírodné zdroje. Cieľom je zvýšiť produktivitu zdrojov a oddeliť 
hospodársky rast od využívania zdrojov a energie, zvýšiť konkurencieschopnosť a podporovať vyššiu 
energetickú bezpečnosť a nezávislosť EÚ od zdrojov do roku 2020. 

Smernica o hospodárnom používaní 
vody v budovách 

Legislatívna Riešenie problematiky hospodárneho používania vody v budovách vyplýva z vykonávania oznámenia 
o nedostatku vody a suchách. Možnosti úspory vody v EÚ sa odhadujú na 40 %. Mohli by sa navrhnúť 
záväzné pravidlá na podporu úspory vody vo verejných a súkromných budovách. 

Zdravie a spotrebitelia 
Stratégia EÚ pre zdravie rastlín   Cieľom je modernizovať existujúci režim zdravia rastlín prevenciou v základoch systému.  
Zelená kniha o využívaní 
alternatívneho riešenia sporov v EÚ 

Nelegislatívna Podpora alternatívneho riešenia sporov zlepší dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nákupy a fungovanie 
vnútorného trhu. Iniciatíva je spojená s bielou knihou o kolektívnom odškodňovaní.  

(**)Odporúčanie Rady o plánovaní 
pripravenosti a reakcie na pandémiu 
chrípky v EÚ 

 Táto iniciatíva bude podporovať účinnosť a efektívnosť európskeho systému zdravotníctva a pomáhať 
koordinovať reakcie členských štátov na ľudskú pandémiu. Tým prispeje k zmenšeniu vplyvu na 
spoločnosť, zvýšeniu stability a zabráneniu zbytočných strát pre hospodárstvo.  

Oznámenie o pripravenosti na pandémiu 
 

Nelegislatívna Táto iniciatíva bude podporovať účinnosť a efektívnosť európskeho systému zdravotníctva a pomáhať 
koordinovať reakcie členských štátov na ľudskú pandémiu. Tým prispeje k zmenšeniu vplyvu na 
spoločnosť, zvýšeniu stability a zabráneniu zbytočných strát pre hospodárstvo. 

(**) Odporúčanie Komisie 
o harmonizovanej metodike klasifikácie 
a nahlasovania sťažností spotrebiteľov 
v EÚ 

 Vypracovať prístup na úrovni EÚ pre používanie harmonizovanej metodiky klasifikácie a nahlasovania 
sťažností a otázok spotrebiteľov. Cieľom je generovať porovnateľné údaje na úrovni EÚ, ktoré možno 
používať pri rozhodnutiach týkajúcich sa tvorby politiky.  

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských 
trhov – zabezpečenie, aby trhy pracovali 
pre spotrebiteľov 
 

Nelegislatívna Hodnotiaca tabuľka poskytuje pravidelné monitorovanie určené na stanovenie, ktoré trhy fungujú zle 
z hľadiska ekonomických a sociálnych dôsledkov pre spotrebiteľov, a kde môže byť potrebný zásah. 
Hodnotiaca tabuľka samotná presne označuje problémové trhy na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni; 
v štúdiách trhu sa podrobne stanovujú problémy a možné nápravné opatrenia. Hodnotiaca tabuľka ako 
prístup podložený dôkazmi môže významne prispieť k inteligentnej regulácii. 

Návrh dohody o spolupráci s USA 
o presadzovaní zákonov o ochrane 
spotrebiteľa 
 

Legislatívna Účelom je poskytnúť právny rámec v oblasti ochrany spotrebiteľa pre činnosti medzinárodného 
presadzovania s USA s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov EÚ na medzinárodnej úrovni. 

Nariadenie Rady o revízii právnych 
predpisov o obchodovaní s osivom 

Legislatívna Hlavným cieľom je nahradiť 12 smerníc o osive a množiteľskom materiáli v kontexte lepšej právnej úpravy 
s cieľom zabezpečiť totožnosť a kvalitu osiva a množiteľského materiálu a zabezpečiť fungovanie 
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a množiteľským materiálom vnútorného trhu v tejto oblasti. 
Právo v oblasti zdravia zvierat  Legislatívna Cieľom nového práva v oblasti zdravia zvierat je ustanoviť jasnejšiu štruktúru regulácie zdravia zvierat 

v EÚ. 
Nová politika pestovania GMO   V nadväznosti na predloženie politických usmernení vyjde Komisia do konca júna s konkrétnou iniciatívou, 

ako poskytnúť členským štátom slobodu v rozhodovaní sa o pestovaní GMO na svojom území. 
Správa o vykonávaní nariadenia 
o preprave zvierat 
 

Nelegislatívna V článku 32 nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy sa ustanovuje, že Komisia 
predloží Parlamentu a Rade správu o vplyve nariadenia na dobré životné podmienky zvierat a na obchodné 
toky so živými zvieratami. K správe by mohli byť v prípade potreby pripojené vhodné legislatívne návrhy.  
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Správa EP a Rade o klonovaní zvierat 
 

Nelegislatívna Cieľom je predložiť jednotný prístup, pokiaľ ide o inovačné technológie pre potravinársky sektor 
(klonovanie, nanotechnológia, geneticky modifikované zvieratá). Komisia v rámci správy Európskemu 
parlamentu a Rade uskutoční rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami.  

Revidovaná smernica alebo nariadenie 
týkajúce sa zdravotníckych pomôcok 

Legislatívna Cieľom je zjednodušiť a posilniť pravidlá s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, pričom je 
potrebné zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu.  

Revidovaná smernica o klinických 
pokusoch 

Legislatívna Cieľom je zmeniť a doplniť smernicu o klinických pokusoch na riešenie zistených nedostatkov. 

Revízia smernice 2001/37/ES týkajúcej 
sa výroby, prezentácie a predaja 
tabakových výrobkov 

Legislatívna Nastali podstatné zmeny v regulácii tabakových výrobkov, ktoré vyžadujú aktualizáciu smernice. Zmeny 
smernice by sa mali využívať na lepšie zameranie na mladých ľudí a zraniteľné skupiny. 

Oznámenie týkajúce sa druhej 
stratégie EÚ na ochranu a dobré 
životné podmienky zvierat 
(2011 – 2015) 

Nelegislatívna Cieľom iniciatívy je konsolidovať budúce politiky EÚ v tejto oblasti v strategickom dokumente, ktorý 
zabezpečí, že budúce opatrenia budú integrované a chápané vnútri EÚ a mimo EÚ. Stratégia reaguje na 
záujem zainteresovaných strán a EP o vypracovanie politík EÚ pre dobré životné podmienky zvierat 
s náležitým ohľadom na celkové náklady a ich vplyv na konkurencieschopnosť sektora. 

Preskúmanie nariadenia 
č. 882/2004 o úradných 
kontrolách v celom potravinovom 
reťazci 
 

Legislatívna Preskúmanie prebieha v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa financovania úradných kontrol („inšpekčné 
poplatky“). Tieto pravidlá neboli schopné splniť hlavný cieľ právnej úpravy, t. j. aby členské štáty mali 
dostatok finančných zdrojov na efektívne vykonávanie potrebných úradných kontrol a aby sa vzácne 
verejné zdroje na kontroly prideľovali a používali čo najefektívnejšie. 

Preskúmanie smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov 
 

Legislatívna Opakujúce sa varovania v oblasti bezpečnosti výrobkov ukázali potrebu systému, ktorý sa uplatňuje 
rýchlejšie, efektívnejšie a jednotnejšie na úrovni EÚ a ktorý je tiež dostatočne pružný, aby sa prispôsobil 
výzvam globalizácie.  

Návrh dohody o spolupráci s USA 
v oblasti bezpečnosti spotrebných 
výrobkov 

Legislatívna Cieľom je zlepšiť výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch, ujmách a nápravných opatreniach 
prijímaných v členských štátoch EÚ, ako aj v USA. To umožní EÚ presnejšie zamerať trhový dohľad (alebo 
dohľad nad dovozom) a činnosti v oblasti presadzovania, a tým zlepšiť bezpečnosť spotrebných výrobkov.  

Revidovaná smernica o veterinárnych 
liekoch 

Legislatívna Cieľom je zlepšiť bezpečnosť spotrebiteľov, ochranu zdravia zvierat a konkurencieschopnosť veterinárneho 
odvetvia.  

Návrh na zmenu a doplnenie nariadenia 
o spolupráci v oblasti ochrany 
spotrebiteľa č. 2006/2004 

Legislatívna V nadväznosti na správu o vykonávaní v roku 2011 sa zváži revízia nariadenia s cieľom riešiť nedostatky.  

Vnútorné veci 
Legislatívny návrh na zriadenie 
systému vstupu/výstupu (SVV) 

Legislatívna Vymedziť účel, funkcie a povinnosti v rámci SVV a ustanoviť podmienky a postupy registrácie, uchovávania 
a vyhľadávania údajov o vstupe/výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prechádzajúcich vonkajšie 
hranice EÚ. 

Legislatívny návrh na zriadenie 
programu registrovaných cestujúcich 
(PRC) 

Legislatívna Vymedziť účel, funkcie a povinnosti v rámci PRC a ustanoviť podmienky a postupy registrácie, uchovávania 
a vyhľadávania údajov o vstupe/výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prechádzajúcich vonkajšie 
hranice EÚ. 
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Návrh smernice o podmienkach prijatia 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
v rámci vnútropodnikového presunu 

Legislatívna V tejto schéme sa ustanovia spoločné postupy na reguláciu vstupu, prechodného pobytu a pobytu osôb, 
ktoré boli preložené v rámci vnútropodnikového presunu, v EÚ ako súčasť plánu politiky legálnej migrácie 
z roku 2005. Ustanoví sa transparentný a zjednodušený postup prijímania osôb, ktoré boli preložené 
v rámci vnútropodnikového presunu.  
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Návrh smernice o podmienkach vstupu 
a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín na účely sezónneho zamestnania 

Legislatívna Cieľom návrhu je ustanoviť spoločné podmienky vstupu a pobytu pre sezónnych pracujúcich z tretích krajín 
ako súčasť komplexného súboru opatrení navrhnutého v pláne politiky legálnej migrácie z roku 2005. 
Osobitným cieľom je zabezpečiť bezpečný právny status a pevnejšiu ochranu proti využívaniu pre osobitne 
slabú kategóriu pracovníkov z tretích krajín. Ďalší cieľ sa týka vývoja politiky kyvadlovej migrácie. 

Oznámenie o akčnom pláne o maloletých 
migrantoch bez sprievodu 

Nelegislatívna Cieľom je predložiť reakcie na problémy, ktoré prináša príchod významného počtu maloletých detí bez 
sprievodu na územie EÚ. Akčný plán podporí a doplní príslušné právne predpisy a finančné nástroje 
a upevní formy spolupráce s krajinami pôvodu. 

Správa o prisťahovalectve a azyle 
(vykonávanie Európskeho paktu a od 
roku 2011 Štokholmského programu) 

Nelegislatívna Správa vychádza z Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle. Predstavuje príspevok k výročnej 
rozprave Európskej rady, vychádza z príspevkov členských štátov a dopĺňajú ju návrhy na odporúčania 
o vykonávaní paktu. 

Legislatívny návrh týkajúci sa útokov na 
informačné systémy 

Legislatívna Súčasť digitálneho programu – cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany informačných systémov pred 
trestnými útokmi. Návrhom by sa mala aktualizovať súčasná úroveň ochrany (FD 2005/222/JHA) so 
zreteľom na najnovší vývoj. 

Zelená kniha o práve na zlúčenie rodiny Nelegislatívna V nadväznosti na správu o vykonávaní smernice Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny Komisia 
začne širšie konzultácie vo forme zelenej knihy o budúcnosti režimu zlúčenia rodiny pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín. 

Oznámenie o globálnom prístupe 
k osobným záznamom o cestujúcich 
(PNR) pre tretie krajiny 

Nelegislatívna Oznámenie určené na stanovenie všeobecnej politiky v oblasti spoločného prístupu EÚ k využívaniu 
osobných záznamov o cestujúcich na účely presadzovania práva a v oblasti dohôd o PNR s tretími 
krajinami, ktoré môže byť doplnené legislatívnym návrhom na PNR EÚ. 

Legislatívny návrh o prekurzoroch 
výbušnín 

Legislatívna Prispieva k zabráneniu terorizmu a zlepšeniu bezpečnosti európskych občanov prostredníctvom opatrení, 
ktoré sú určené na zmenšenie rizika zneužitia chemických látok, ktoré môžu slúžiť ako prekurzory 
výbušnín, na kriminálne účely vrátane teroristických činov. Zahŕňal by obmedzenie predaja určitých látok 
(nad určité koncentrácie) a povinnosti registrácie totožnosti kupujúcich. 

Oznámenie o zlepšení solidarity vnútri 
EÚ 

Nelegislatívna Vytvára súdržný a komplexný rámec na lepšie zdieľanie zodpovednosti za žiadateľov o azyl a osoby pod 
medzinárodnou ochranou na úrovni EÚ.  

Návrh nového právneho rámca 
o vymáhaní majetku 

Legislatívna Návrh nového právneho rámec na zlepšenie zabavenia a vymáhania nezákonne nadobudnutého majetku 
v EÚ. 

Legislatívny návrh o trestnoprávnych 
opatreniach zameraných na 
zabezpečenie presadzovania práv 
duševného vlastníctva (nahradenie 
návrhu Komisie z roku 2006) 

Legislatívna Upravuje návrh Komisie z roku 2006 zavedením komplexných trestných sankcií (spoločné vymedzenie, 
úroveň a druhy sankcií) v členských štátoch vymedzením porušení práv duševného vlastníctva ako 
trestného činu. 

Oznámenie o programe EÚ pre 
integráciu vrátane vypracovania 
mechanizmu koordinácie 

Nelegislatívna Oznámením by sa mala začať „druhá fáza“ spoločného programu pre integráciu zameraná na zlepšenie 
existujúcich nástrojov na koordináciu integračných politík a na rozvoj nových nástrojov vrátane európskych 
modelov pre integráciu.  

Návrh na preskúmanie smernice 
2006/24/ES (uchovávanie údajov) 

Legislatívna V nadväznosti na hodnotenie existujúcej smernice o uchovávaní údajov a rozsudkov ústavných súdov ČŠ 
z posledného obdobia je preskúmanie smernice zamerané na lepšie zosúladenie povinností v oblasti 
uchovávania údajov s potrebami presadzovania práva, ochranou osobných údajov (právom na súkromie) 
a účinkami na fungovanie vnútorného trhu (narušenia). 

Oznámenie o komplexnej politike boja 
proti korupcii 

Nelegislatívna Oznámenie o komplexnej politike boja proti korupcii vrátane ustanovenia mechanizmu hodnotenia, ako aj 
predloženia spôsobov spolupráce s výborom GRECO (Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy) na 
uvedený účel. 

Legislatívny návrh, ktorým sa mení Legislatívna Zmena a doplnenie Kódexu schengenských hraníc na zohľadnenie 1) technických úprav; 2) technických 
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a dopĺňa Kódex schengenských hraníc zmien vyplývajúcich z návrhu systému vstupu/výstupu a/alebo návrhu programu registrovaných 
cestujúcich. 

Oznámenie o možnosti zavedenia 
systému EÚ-ESTA 

Nelegislatívna Niektoré tretie krajiny zaviedli systém ESTA (systém predchádzajúceho povolenia – ktoré sa má získať 
pred cestou po podrobnom preskúmaní, ktoré je menej prísne ako tradičný vízový postup – pre príslušníkov 
tretích krajín, ktoré sa nachádzajú na ich pozitívnom zozname). Malo by sa preskúmať, či by EÚ mala 
zaviesť systém ESTA v kontexte jej integrovaného riadenia hraníc a ako doplnok jej súčasnej vízovej 
politiky. 

Návrh zmien a doplnení smernice 
2004/114/ES z 13. decembra 2004 
o podmienkach prijatia štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, 
výmen žiakov, neplateného odborného 
vzdelávania alebo dobrovoľnej služby 

Legislatívna Zmeny a doplnenia existujúcej smernice na účely zohľadnenia nedostatkov zistených pri jej uplatňovaní 
a možného rozšírenia rozsahu pôsobnosti s cieľom zahrnúť platených stážistov a au-pair pobyty. 

Oznámenie o novej integrovanej stratégii 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a o opatreniach na ochranu a pomoc 
obetiam 

Nelegislatívna Formulovať komplexný politický rámec, prostredníctvom ktorého môže EÚ presadzovať predchádzanie 
obchodovaniu s ľuďmi a jeho znižovanie, trestné stíhanie väčšieho počtu zločincov zapojených 
do obchodovania s ľuďmi a lepšiu ochranu a pomoc obetiam obchodovania. 

Návrh na úpravu smernice 2003/86/ES 
o práve na zlúčenie rodiny 

Legislatívna Opatrenie nadväzujúce na zelenú knihu z roku 2010. 

Návrh nariadenia o Europole Legislatívna V súlade s článkom 88 ZFEÚ. 
Prisťahovalecký kódex EÚ  Konsolidácia všetkých právnych predpisov v oblasti prisťahovalectva počnúc legálnou migráciou, ako sa 

stanovuje v Štokholmskom programe. 
Humanitárna pomoc a reakcia na krízu 
Nariadenie o zriadení Európskeho 
dobrovoľníckeho zboru pre 
humanitárnu pomoc 

Legislatívna Cieľom je zriadiť rámec pre spoločné príspevky európskych dobrovoľníkov na operácie humanitárnej 
pomoci v tretích krajinách. Rozsah pôsobnosti sa pravdepodobne sústredí na humanitárnu pomoc a civilnú 
ochranu. 

Oznámenie o humanitárnej potravinovej 
pomoci 
 

Nelegislatívna Cieľom oznámenia je i) maximalizovať efektívnosť a účinnosť operácií, ii) zlepšiť koordináciu a súdržnosť 
politík, iii) informovať zainteresované strany o cieľoch, prioritách a očakávaných štandardoch. 

Oznámenie o Európskom 
dobrovoľníckom zbore pre humanitárnu 
pomoc 

Nelegislatívna Hlavným cieľom oznámenia je poskytnúť prehľad o súčasnej situácii dobrovoľníctva v Európe. Na tento 
účel sa budú analyzovať rôzne schémy (na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni) a uvedie sa možná 
súčinnosť s Európskym dobrovoľníckym zborom pre humanitárnu pomoc. 

Legislatívne návrhy týkajúce sa 
obnovenia mechanizmu civilnej ochrany 
a finančného nástroja civilnej ochrany 

Legislatívna V hodnotení politiky v oblasti civilnej ochrany vykonanom v roku 2010 sa posúdi účinnosť podpory 
prostredníctvom finančného nástroja civilnej ochrany a mechanizmu civilnej ochrany a posúdi sa rozsah 
pôsobnosti s cieľom posilniť uvedený mechanizmus. Súčasné rozhodnutie o finančnom nástroji civilnej 
ochrany končí v roku 2013 a je potrebné obnoviť ho. 

Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa 
ustanovuje finančný nástroj pre 
humanitárnu pomoc 

Legislatívna Podstata nariadenia Rady č. 1257/96 nebola od jeho prijatia v roku 1996 nikdy zmenená ani doplnená. 
Jedným z hlavných cieľov návrhu by malo byť zosúladenie legislatívneho nástroja s vývojom Európskeho 
konsenzu o humanitárnej pomoci. 

Priemysel a podnikanie 
Oznámenie o ekologických vozidlách Nelegislatívna V oznámení sa ustanoví komplexná stratégia pre čisté a energeticky účinné vozidlá, ktorými sa 
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maximalizujú možnosti dosiahnutia zníženia emisií CO2 v cestnej doprave (v horizonte roku 2020). 
Oznámenie o strednodobom hodnotení 
Small Business Act pre Európu 

Nelegislatívna Po dvoch rokoch vykonávania je potrebné vyhodnotiť pokrok dosiahnutý členskými štátmi a Komisiou 
a premyslieť potenciálne nové opatrenia, ktoré sa majú navrhnúť v kontexte hospodárskeho 
a spoločenského vývoja a budúcich výziev.  

Legislatívny návrh týkajúci sa prístupu 
k verejným regulovaným službám 
systému Galileo 
 

Legislatívna Stanovenie podmienok využívania verejných regulovaných služieb prostredníctvom účinného riadenia 
zameraného na zachovanie bezpečnosti verejných regulovaných služieb, 
– zavedenie potrebných rozhraní medzi rozhodovacou infraštruktúrou (Rada, členské štáty, Komisia) a 
technickou infraštruktúrou verejných regulovaných služieb (orgány dozoru, koncesionári, užívatelia), 
– zavedenie rozhodovacích a technických mechanizmov vo vhodnom čase, aby sa dali verejné regulované 
služby využívať od uvedenia Galileo do prevádzky.. 

Oznámenie o akčnom pláne pre aplikácie 
GNSS  
 

Nelegislatívna Ustanoviť stratégiu na zabezpečenie lepšieho vývoja tovarov pre komerčné služby systému Galileo. 

Oznámenie o európskych satelitných 
navigačných programoch 
 

Nelegislatívna Preskúmanie sa má sústrediť na náklady a riziká súvisiace s úplnou implementáciou systémov EGNOS 
a Galileo. To je osobitne naliehavé a citlivé vzhľadom na pravdepodobnosť požiadaviek na dodatočné 
financovanie v rámci súčasného finančného výhľadu, potrebné na dokončenie úplného nasadenia. 
Strednodobé hodnotenie má byť doplnené aj odporúčaniami týkajúcimi sa správy systémov EGNOS 
a Galileo po roku 2013, ako aj prvkami týkajúcimi sa finančného plánovania. 

Oznámenie o integrovanejšom 
európskom systéme normalizácie 
Revízia: 
smernice 98/34/ES, rozhodnutia 
87/95/EHS o normalizácii v oblasti IKT 
rozhodnutia č. 1673/2006 o financovaní 
európskej normalizácie 

Legislatívna / 
nelegislatívna 

Oznámenie spojené s balíkom inovačných opatrení poskytne akčný plán zameraný na integrovanejší 
systém normalizácie EÚ, efektívnejšiu a účinnejšiu tvorbu noriem, lepší prístup k normalizácii (najmä pre 
inovačné spoločnosti a spoločnosti s vysokým rastom), výraznejšiu úlohu EÚ v normotvorbe na 
medzinárodnej úrovni a udržateľnejší systém financovania tvorby noriem.  
 

Oznámenie o sociálnej zodpovednosti 
podnikov 

Nelegislatívna Toto oznámenie o sociálnej zodpovednosti podnikov sa zameria na obnovenie dôvery časti európskych 
občanov v podniky. Bude sa zaoberať otázkou, ako podniky sprístupňujú informácie týkajúce sa životného 
prostredia, informácie o sociálnych záležitostiach a informácie o systéme riadenia. Druhou novou 
záležitosťou sú práva podnikov a ľudské práva v kontexte súčasného vývoja v rámci OSN. Po tretie, 
oznámenie bude podporovať a ovplyvňovať rôzne medzinárodné nástroje zamerané na sociálnu 
zodpovednosť podnikov, napríklad iniciatívu OSN s názvom Global Compact, usmernenia OECD pre 
medzinárodné podniky a návrh normy ISO o sociálnej zodpovednosti.  

Oznámenie o surovinách Nelegislatívna V oznámení sa stanovia hlavné výzvy v súvislosti s prístupom k surovinám, ako aj rozhodujúca úloha, ktorú 
budú suroviny hrať po kríze, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj hospodárstva EÚ v dlhodobom 
horizonte, a teda jeho príspevok k stratégii EÚ 2020. Revízia oznámenia z roku 2008 bude zahŕňať kľúčové 
strategické otázky, napríklad vymedzenie rozhodujúcich surovín, politické opatrenia na boj proti vývozným 
obmedzeniam uplatňovaným tretími krajinami, ako lepšie integrovať rozmer surovín do rozvojovej politiky 
EÚ a opatrenia na podporu výskumu a substitúcie v rámci EÚ. 

Oznámenie o budúcom zapojení 
Európskej únie v záležitostiach vesmíru 

Nelegislatívna V oznámení sa vymedzia priority a hlavné činnosti budúceho rámcového programu pre oblasť vesmíru, 
ktoré sa majú realizovať v nasledujúcich finančných výhľadoch. Program bude reagovať na základné 
politické výzvy. Program bude vychádzať z výsledkov dosiahnutých v súvislosti so systémami GALILEO, 
GMES a siedmym rámcovým programom pre oblasť vesmíru. 
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Oznámenie o trvalo udržateľnej 
konkurencieschopnosti stavebníctva EÚ  

Nelegislatívna Oznámenie sa zameria na štyri strategické ciele zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti sektora: 
a) jednotnú politiku v oblasti kvality pre sektor; b) zlepšenie regulačného prostredia, najmä pre verejné 
obstarávanie, súťaž a systémy registrácie a kvalifikácie; zdravia a bezpečnosti a meškania platieb; c) lepšie 
poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy; d) posilnenie výskumu, inovácie a využívania poznatkov. 
Toto oznámenie sa zameria aj na úlohu tohto sektora v boji proti zmene klímy. 

Oznámenie o obnovenom rámci politiky 
EÚ v oblasti turistického ruchu 
 

Nelegislatívna V oznámení sa uvedú možné oblasti opatrení na úrovni EÚ, vnútroštátnej úrovni, ako aj na regionálnej 
úrovni, tiež podľa odvetvia a iných zainteresovaných strán, a zahrnie sa prehľad najvhodnejších finančných 
nástrojov a ich koordinácia.  

Revízia smernice o transparentnosti 
opatrení upravujúcich stanovovanie cien 
humánnych liekov a ich zaraďovanie do 
vnútroštátnych systémov zdravotného 
poistenia 

Legislatívna V plánovanej revízii sa preskúmajú spôsoby prispôsobenia požiadaviek smernice s cieľom zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu s liekmi, pričom sa zohľadní vývoj vnútroštátnych politík v oblasti stanovovania 
cien a úhrad. 

Návrh rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa 
ustanovuje rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie na 
obdobie rokov 2014 – 2020 (CIP II) 

Legislatívna Hlavnými politickými cieľmi programu sú zlepšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rast. Program 
bude zameraný najmä na tieto ciele: urýchlenie prispôsobovania sa priemyslu štrukturálnym zmenám, 
podpora prostredia priaznivého pre iniciatívu a rozvoj podnikov na úrovni Únie, najmä malých a stredných, 
podpora prostredia priaznivého pre spoluprácu medzi nimi a presadzovanie lepšieho využívania 
priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie (vrátane ekologickej inovácie), výskumu a technického 
vývoja. 

Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje 
Európsky program pozorovania Zeme 
(GMES) 

Legislatívna V kontexte budúceho viacročného finančného rámca EÚ sa návrh bude zaoberať najmä programovými 
a finančnými aspektmi služby GMES a prvkami infraštruktúry. Zriadi sa ním aj právny a regulačný rámec 
pre vykonávanie nariadenia, zahŕňajúci vlastníctvo a politiku v oblasti dát, systémy správy a medzinárodné 
aspekty spolupráce programu GMES. 

Nariadenie, ktorým sa ustanovuje 
európsky vesmírny program 
 

Legislatívna Článok 189 ZFEÚ dáva EÚ právomoc zriadiť európsky vesmírny program. Konkrétnym cieľom vesmírneho 
programu bude podpora vykonávania európskej vesmírnej politiky komplementárne s činnosťami 
vykonávanými agentúrou ESA a vnútroštátnymi vesmírnymi agentúrami. Program bude vychádzať 
z výsledkov dosiahnutých v súvislosti so systémami GALILEO, GMES a siedmym rámcovým programom 
v oblasti vesmíru. 

Návrh na riadenie a financovanie 
európskych programov GNSS 
 

Legislatívna Je potrebné nové programové nariadenie na obdobie po roku 2013, ktoré sa vzťahuje na otázky riadenia 
a financovania. To zahŕňa aj otázku, čo by agentúra mala robiť. 

Oznámenie o aktualizácii regulačného 
preskúmania nanomateriálov 

Nelegislatívna Toto oznámenie odráža záväzok prijatý v oznámení z roku 2008 o regulačných aspektoch nanomateriálov, 
a to informovať inštitúcie EÚ o vývoji a vykonávaní regulačného rámca v súvislosti s nanomateriálmi.  

Návrh na posilnenie podpory MSP EÚ na 
trhoch mimo EÚ 

Nelegislatívna Návrh na rozvoj podpory podnikov EÚ na trhoch mimo EÚ, najmä malých a stredných podnikov. Dôraz sa 
bude klásť na komplementárnosť s existujúcimi službami a na spravodlivú hospodársku súťaž. 
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Vnútorný trh a služby 
Biela kniha o novom usporiadaní 
jednotného trhu 

Nelegislatívna V dokumente sa ustanovia konkrétne iniciatívy a kroky potrebné na nové usporiadanie jednotného trhu 
(výročie v roku 2012). 

Legislatívna iniciatíva týkajúca sa 
rámca pre riadenie kríz a ich riešenie 

Legislatívna Táto iniciatíva je nadväzným opatrením na oznámenie z roku 2010 a bude zameraná na vytvorenie 
účinnejšieho a efektívnejšieho rámca pre riadenie kríz. 

Správa Komisie o preskúmaní 
ponechávania sekuritizovaných 
produktov 
 

Nelegislatívna Táto správa bola vyžiadaná na základe preskúmania smernice o kapitálových požiadavkách a týka sa 
hodnotenia, či by sa malo navrhnúť zvýšenie 5 % úrovne ponechania si sekuritizovaných produktov a či 
metódy výpočtu požiadavky na ponechanie spĺňajú svoj cieľ. 

Revízia nariadenia o ratingových 
agentúrach s cieľom umožniť priamy 
dohľad 

Legislatívna Revíziou nariadenia sa zavedie centralizovaný dohľad nad ratingovými agentúrami pôsobiacimi v EÚ 
s cieľom zvýšiť dôveru investorov. 

Oznámenie o monitorovaní 
maloobchodného trhu 

Nelegislatívna Cieľom je zistiť možné zlé fungovanie maloobchodného trhu z pohľadu spotrebiteľa, ako aj dodávateľa, 
a zabezpečiť účinné a koordinované komplexné politické opatrenia reagujúce na daný problém. 

Zelená kniha o praktikách riadenia 
a správy vo finančných inštitúciách 

Nelegislatívna Účelom zelenej knihy je stanoviť nedostatky v praktikách riadenia a správy finančných inštitúcií a navrhnúť 
odporúčania na ich nápravu s cieľom zabrániť opakovaniu zlyhaní riadenia a správy bánk a iných 
finančných inštitúcií. 

Revízia smernice o finančných 
konglomerátoch 

Legislatívna Cieľom iniciatívy je aktualizovať rámec doplnkového dohľadu. 

Smernica, ktorou sa menia a doplňujú 
viaceré smernice o finančných službách 
a ktorou sa ustanovujú právomoci 
európskych orgánov dohľadu (smernica 
„Omnibus II“) 

Legislatívna Odvetvové právne predpisy o finančných službách je potrebné prispôsobiť zriadeniu Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 
a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Smernica Omnibus II by mala zahŕňať úpravy v súvislosti s 
odvetvím poisťovníctva a cenných papierov. 

Preskúmanie smernice 1997/9/ES 
o systémoch náhrad pre investorov 

Legislatívna Cieľom je zvýšiť dôveru investorov a zabezpečiť vyššiu efektívnosť v prípade podvodu a zlyhania. 

Smernica o právnej istote v práve 
cenných papierov 

Legislatívna Cieľom je zjednodušiť právne prostredie pre zaknihované cenné papiere. 

Oznámenie o verejnom obstarávaní so 
zameraním na spôsoby podpory priorít 
„stratégie Európa 2020“: inovácia, 
investície súvisiace s nízkymi emisiami 
oxidu uhličitého, sociálne záležitosti, 
energetická efektívnosť atď. 

Nelegislatívna Poskytnúť usmernenia o správnom uplatňovaní existujúcich nástrojov pre ekologické, sociálne a inovačné 
aspekty verejného obstarávania. V oznámení sa vysvetlí verejným obstarávateľom, čo sú v súčasnom 
právnom rámci povinní robiť (právne záväzné ustanovenia) a čo v ňom smú robiť. 

Právna úprava o konečnom dátume pre 
prechod do SEPA (jednotný európsky 
platobný priestor) 
 

Legislatívna Iniciatíva podporí prechod do SEPA ustanovením lehôt („konečných dátumov“) pre prechod na produkty 
SEPA (bezhotovostné prevody a priame debety). 

Iniciatíva v oblasti koncesií Legislatívna / 
nelegislatívna 

Cieľom iniciatívy je poskytnúť právnu zrozumiteľnosť a istotu, pokiaľ ide o pravidlá upravujúce zadávanie 
koncesných zmlúv. 

Opatrenia týkajúce sa zodpovedného 
poskytovanie a prijímania úverov 

Nelegislatívna V rámci tejto iniciatívy sa uvedú názory Komisie na záležitosti súvisiace s poskytovaním úverov retailovým 
klientom vrátane takých tém, akými je úloha, ktorú hrajú sprostredkovatelia úverov, posudzovanie 
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 vhodnosti úverových produktov, poskytovanie informácií a rád a ako najlepšie zabezpečiť zodpovedné 
prijímanie úverov. 
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Biela kniha o ochrane poistencov / 
poistných garančných fondov 

Nelegislatívna Cieľom bielej knihy je zachovať a zlepšiť dôveru klientov a pripraviť pôdu pre politické rozhodnutie 
o možných budúcich právnych návrhoch. 

Oznámenie o najlepšom postupe pri 
hypotékach (zabránenie zabavenia 
hypotékového majetku) 

Nelegislatívna V oznámení sa vnútroštátnym verejným orgánom predložia príklady a usmernenia, ako možno vypracovať 
riešenia v etape, v ktorej je ešte možné zabezpečiť, aby sa voči občanom neuplatnili postupy zabavenia 
hypotékového majetku. 

Legislatívna iniciatíva v oblasti 
„osirotených“ diel pre digitálne knižnice 
 

Legislatívna Legislatívna iniciatíva poskytne právny základ umožňujúci knižniciam EÚ skenovať a vystavovať „osirotené“ 
diela (diela autorov, ktorí sú neznámi alebo ktorých nie je možné zistiť). Táto iniciatíva umožní urýchliť 
vytváranie európskych digitálnych knižníc. 

Rámcová smernica o kolektívnej správe 
práv 

Legislatívna V tejto smernici, ktorá predstavuje iniciatívu, na ktorej sa zakladá európsky digitálny program, sa ustanovia 
pravidlá pôsobenia „organizácií kolektívnej správy“ (orgánov, ktoré vyberajú a prideľujú honoráre za 
autorské práva).  

Oznámenie o sankciách Nelegislatívna Opatrenie v nadväznosti na aprílovú správu pre Radu ECOFIN o sankciách. Cieľom je ustanoviť 
odradzujúce sankčné režimy a zbližovanie právomocí a cieľov dohľadu na úrovni EÚ. Táto iniciatíva dopĺňa 
preskúmanie smernice o zneužívaní trhu. 

Vykonávacie opatrenia smernice 
Solventnosť II vrátane ustanovení 
o odmeňovaní 

Legislatívna Týmito opatreniami sa zavedie výpočet novej kapitálovej požiadavky smernice Solventnosť II založenej na 
posúdení rizika, ako aj technické opatrenia úrovne 2 vrátane pravidiel v oblasti odmeňovania. 

Oznámenie a správa o výsledkoch 
vykonávania smernice o službách a jej 
„postupu vzájomného hodnotenia“ 

Nelegislatívna Vyústenie postupu vzájomného hodnotenia podľa smernice o službách do politického dokumentu, v ktorom 
sa ustanovuje politika pre oblasť služieb pre budúcnosť. 

Preskúmanie smernice o trhoch 
s finančnými nástrojmi (MiFID) 
a legislatívne návrhy (vrátane otázky 
„dark pools“)  

Legislatívna Dôvodom potreby preskúmať smernicu sú mnohé ustanovenia o preskúmaní zapracované v právnych 
predpisoch. Cieľom je zlepšiť dôveru investorov a vytvoriť rovnaké podmienky, ktoré zabezpečujú 
efektívnosť a transparentnosť trhov. 

Zelená kniha o krokoch na podporu 
elektronického obstarávania 

Nelegislatívna V zelenej knihe sa ustanovia ďalšie kroky na uľahčenie využívania elektronického obstarávania a na 
odstránenie prekážok cezhraničného elektronického obstarávania. 

Smernice o postupoch zverejňovania 
a predaja balíkov retailových investičných 
produktov (PRIP). 

Legislatívna Cieľom smerníc je zabezpečiť, aby postupy predaja a informácie pre klientov boli primerané a umožňovali 
reálne porovnanie medzi finančnými produktmi. 

Revízia smerníc o účtovníctve 
 

Legislatívna Zjednodušenie a modernizácia povinností vykazovania. 

Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica o PKIPCP (V), do pôsobnosti 
ktorej patria povinnosti depozitárov 

Legislatívna Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany investorov a dosiahnuť rovnaké podmienky pre investorov investujúcich do 
PKIPCP na úrovni EÚ. 

Preskúmanie smernice o inštitúciách 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia 
 

Legislatívna Preskúmanie tejto smernice sa vyžaduje vzhľadom na význam, ktorý má zabezpečenie primeraných 
štruktúr na financovanie dôchodkového zabezpečenia. 

Preskúmanie nariadenia o ochrannej 
známke Spoločenstva 
 

Legislatívna Cieľom preskúmania je zlepšiť a rozvinúť systém ochrannej známky Spoločenstva s cieľom zvýšiť jeho 
kvalitu, efektívnosť a pridanú hodnotu na prospech používateľov. Preskúmanie bude vychádzať 
z celkového hodnotenia fungovania systému ochrannej známky v Európe a bude zahŕňať vytvorenie 
lepšieho partnerstva medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu („OHIM“) a úradmi na registráciu 
ochranných známok členských štátov, čo prispeje k boju proti falšovaniu. 
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Oznámenie o elektronickej fakturácii Nelegislatívna V oznámení sa vymedzí spoločný rámec pre interoperabilný systém elektronickej fakturácie s cieľom zvýšiť 
prijímanie elektronickej fakturácie, čo povedie k podstatným hospodárskym výhodám a zníženiu 
administratívnej záťaže. Z tohto zvýšeného prijímania budú mať výhody všetci podnikoví a obchodní 
partneri, najmä MSP. 

Biela kniha o elektronickom obstarávaní  V bielej knihe sa vyvodia závery v nadväznosti na konzultácie v roku 2010, vychádzajúce zo zelenej knihy 
o elektronickom obstarávaní. 

Revízia smernice o sprostredkovaní 
poistenia 

Legislatívna Cieľom revízie je zlepšiť harmonizáciu, právnu istotu a presnosť definícií, a súčasne zabrániť existujúcim 
ťažkostiam pri uplatňovaní súčasnej smernice o sprostredkovaní poistenia na vnútroštátnej úrovni. 

Preskúmanie smernice o vymožiteľnosti 
práv 

Legislatívna V nadväznosti na správu z októbra 2010 sa na základe preskúmania ustanovia možné legislatívne zmeny 
a doplnenia smernice o vymožiteľnosti práv.  

Spravodlivosť, základné práva a občianstvo 
   
Legislatívny nástroj pre spoločný 
referenčný rámec 

Legislatívna V iniciatíve, ako opatrení nadväzujúcom na oznámenie z roku 2010, sa ustanoví metóda na prijatie 
spoločného referenčného rámca a jeho používanie v praxi. 

Návrh odporúčania na schválenie 
rokovaní o dohode o ochrane údajov 
a vzájomnom poskytovaní informácií na 
účely presadzovanie práva so Spojenými 
štátmi americkými 

Legislatívna Plánuje sa odporúčanie Komisie Rade na schválenie začatia rokovaní o dohode medzi EÚ a USA 
o ochrane osobných údajov prenášaných alebo vymieňaných na účely presadzovania práva. To by 
prinieslo právnu istotu hospodárskym subjektom v prípadoch spracovania údajov v EÚ, ako aj v USA. 

Zelená kniha o voľnom pohybe dokladov 
(dokladov osvedčujúcich občiansky stav, 
verejných listín) a o zjednodušení 
overovania 

Nelegislatívna Voľný pohyb úradných dokladov bude predstavovať významné zlepšenie na zjednodušenie voľného 
pohybu občanov EÚ. Cieľom je uľahčiť vzájomné uznávanie právnych dokladov, keďže administratívne 
prekážky v súčasnosti obmedzujú občanov a podniky. 

Oznámenie o spoločenskej 
a hospodárskej integrácii Rómov 
v Európe 
 

Nelegislatívna Cieľom je na základe dosiahnutého pokroku ukázať, ako môže EÚ ďalej rozvíjať svoj prínos k úplnej 
spoločenskej a hospodárskej integrácii Rómov. Opisuje sa koncepcia začlenenia osobitných a účinných 
prístupov do príslušných hlavných smerov politík.  

Oznámenie o stratégii rodovej rovnosti 
(2010 – 2015) 

Nelegislatívna Nová stratégia v nadväznosti na realizačný plán pre oblasť rodovej rovnosti (2006 – 2010) premení Chartu 
žien prijatú v poslednom období na konkrétne opatrenia.  

Smernica o práve na informácie 
v trestnom konaní 

Legislatívna Komisia navrhne minimálne pravidlá týkajúce sa práv podozrivých osôb v trestnom konaní na uľahčenie 
vzájomného uznávania rozsudkov na úrovni EÚ. Tieto pravidlá zabezpečia, aby obvinení boli bezodkladne 
a podrobne informovaní o svojich právach a obvineniach proti nim. 

Návrh nariadenia o kolízii právnych 
noriem v záležitostiach týkajúcich sa 
majetkových práv vyplývajúcich 
z manželského zväzku vrátane otázky 
súdnej príslušnosti a vzájomného 
uznávania a návrh nariadenia 
o majetkových dôsledkoch v prípade 
rozdelenia partnerov z iných druhov 
zväzkov 

Legislatívna V nariadení sa predložia objektívne kritériá na určenie rozhodného práva, ktorým sa upravuje majetok 
manželov v prípade medzinárodných manželstiev. Nariadenie by sa vzťahovalo aj na prípad majetku 
manželov, ktorý sa nachádza v iných členských štátoch. Nariadenie bude upravovať aj otázku, ktorý 
vnútroštátny súd je príslušný, a bude obsahovať mechanizmus uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí 
jedného členského štátu v inom členskom štáte. 

Oznámenie o politike v oblasti Nelegislatívna V tomto oznámení sa ustanoví systém EÚ na ochranu základných práv a ozrejmí sa prístup Komisie 
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základných práv k zabezpečeniu účinnosti Charty základných práv vo všetkých politikách EÚ. Navrhne sa v ňom napríklad 
kapitola o základných právach pre všetky posúdenia vplyvu Komisie a vysvetlí sa význam výročnej správy 
pre monitorovanie vykonávania a dodržiavania charty. 

Oznámenie o stratégii ochrany údajov Nelegislatívna Oznámenie o stratégii ochrany základných práv na ochranu údajov po nadobudnutí platnosti Lisabonskej 
zmluvy. 

Oznámenie o stratégii práv dieťaťa (2010 
– 2014) na základe hodnotenia vplyvu 
nástrojov EÚ vplývajúcich na práva 
dieťaťa 

Nelegislatívna V oznámení sa stanovia priority Komisie v súvislosti s právami dieťaťa, vychádzajúce z konzultácií 
vykonaných s inštitúciami EÚ, UNICEF, mimovládnymi organizáciami a s deťmi. Oznámenie bude 
obsahovať aj hodnotenie fungovania horúcich liniek pre nezvestné deti. 

Návrh nariadenia o zlepšení efektívnosti 
výkonu súdnych rozhodnutí v Európskej 
únii: zablokovanie bankových účtov 

Legislatívna Zameria sa na uľahčenie vymáhania pohľadávok podnikmi a občanmi. Najmä v súčasnej situácii, keď 
prístup ku kapitálu je obmedzený, rýchle vymáhanie pohľadávok môže byť podstatné pre prežitie podniku. 
Musíme zlepšiť cezhraničné inkaso pohľadávok, keďže v rámci vnútorného trhu zostáva v súčasnosti vyše 
60 % cezhraničných dlhov nevymožených. 

Legislatívny návrh komplexného režimu 
získavania dôkazov v trestnoprávnych 
veciach na základe zásady vzájomného 
uznávania, ktorý sa vzťahuje na všetky 
druhy dôkazov 

Legislatívna Tento nový model by mohol mať širší rozsah pôsobnosti a mal by sa vzťahovať na čo najviac druhov 
dôkazov, prihliadajúc na príslušné opatrenia. 

Legislatívny návrh na zavedenie 
spoločných noriem pre zhromažďovanie 
dôkazov v trestnoprávnych veciach 
s cieľom zabezpečiť ich prípustnosť  

Legislatívna Existujúce pravidlá zamerané na zabezpečenie prípustnosti dôkazov získaných z iného členského štátu 
pristupujú k tejto veci len nepriamo, keďže nestanovujú spoločné normy pre zhromažďovanie dôkazov. 
Existuje riziko, že výmena dôkazov v trestnoprávnych veciach bude fungovať len medzi členskými štátmi, 
ktoré majú podobné vnútroštátne normy pre zhromažďovanie dôkazov. 

Smernica o právach obetí trestných činov 
a pomoci obetiam trestných činov 

Legislatívna Vypracovať komplexný právny nástroj o ochrane obetí spojením smernice o odškodnení obetí s rámcovým 
rozhodnutím o obetiach, vychádzajúc z hodnotenia týchto dvoch nástrojov.  

Zelená kniha o záležitostiach zadržania Nelegislatívna Zelená kniha zaoberajúca sa spôsobmi posilnenia vzájomnej dôvery a dosiahnutia vyššej efektívnosti 
zásady vzájomného uznávania v oblasti zadržania. Malo by sa vynaložiť úsilie na podporu výmeny 
najlepších postupov a malo by sa podporiť vykonávanie európskych väzenských pravidiel schválených 
Radou Európy. 

Legislatívny návrh o právnom 
poradenstve a právnej pomoci 

Legislatívna Procesné práva – opatrenie C. Podozrivým a obvineným v trestnoprávnom konaní nie je jednotne 
poskytovaný primeraný prístup k právnemu poradenstvu, ktoré je podľa potreby (čiastočne) bezplatné, 
keďže ustanovenia o právnej pomoci sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. 

Revízia smernice Rady 90/314/EHS 
o balíku cestovných, dovolenkových 
a výletných služieb 

Legislatívna Smernica už neposkytuje primeranú ochranu klientom odchádzajúcim na dovolenku a neposkytuje ani 
dostatočnú právnu istotu podnikom. V dôsledku minimálnej harmonizácie smernice je právna rozdrobenosť 
v členských štátoch výrazná, čo vyvoláva náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky, ktoré sa snažia 
podnikať cezhranične, a môže spôsobiť aj ujmu klientom, ktorí sa snažia uplatniť svoje zákonné práva 
cezhranične. 

Legislatívny návrh týkajúci sa systému 
ECRIS-TCN v súvislosti s odsúdenými 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín 

Legislatívna Účelom je vytvoriť spoločný register a systém zhoda/nezhoda, ktoré umožnia centrálnemu orgánu 
spravujúcemu register trestov každého členského štátu rýchlo nájsť, či štátny príslušník tretej krajiny bol 
predtým odsúdený a v ktorom členskom štáte.  

Legislatívny návrh o zlepšení finančného 
odškodnenia konzulárnej ochrany 
v krízových situáciách 

Legislatívna V akčnom pláne Komisie na obdobie rokov 2007 – 2009 o poskytovaní účinnej konzulárnej ochrany 
v tretích krajinách sa uvádzalo, že mechanizmy koordinácie v oblasti konzulárnej pomoci by sa mohli 
zlepšiť. Navrhlo sa preskúmanie možnosti vytvorenia systému odškodňovania pri krízových situáciách 
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medzi členskými štátmi. 
Legislatívny návrh, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 1995/553/ES, 
ktorým sa vykonáva právo na konzulárnu 
ochranu 

Legislatívna Každý občan EÚ, ktorý je v tretej krajine, v ktorej jeho členský štát nemá zastúpenie, má nárok na účinnú 
konzulárnu ochranu veľvyslanectiev alebo konzulátov ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých 
podmienok ako jeho štátni príslušníci. Cieľom Komisie je pomôcť členským štátom s touto úlohou 
navrhnutím konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby všetci občania EÚ boli informovaní 
o svojich právach a aby sa vyjasnil rozsah pôsobnosti ochrany. Komisia môže podľa Lisabonskej zmluvy 
iniciovať legislatívne návrhy na uľahčenie takejto ochrany. 

Zmena a doplnenie smernice o nekalých 
obchodných praktikách 

Legislatívna Modernizácia smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom. 

Oznámenie o boji proti rasizmu 
a xenofóbii 

Nelegislatívna V oznámení sa predloží spoločný prístup k lepšej mobilizácii a maximalizácii existujúcich právnych 
a finančných nástrojov s cieľom riešiť rasizmus, xenofóbiu a diskrimináciu. 

Návrh nariadenia o Eurojuste  Legislatívna Poskytnúť Eurojustu právomoci priamo začať vyšetrovanie a zároveň zabezpečiť vyššiu efektívnosť jeho 
internej štruktúry a zapojenie Európskeho parlamentu a vnútroštátnych parlamentov do hodnotenia činností 
Eurojustu v súlade s článkom 85 ZFEÚ. 

Oznámenie o zriadení európskej 
prokuratúry (EPPO) z Eurojustu 

Nelegislatívna Možnosť poskytnúť ďalšie právomoci národnému členovi Eurojustu, posilnenie právomocí kolégia Eurojustu 
alebo zriadenie Európskeho prokurátora. 

Legislatívny návrh o vzájomnom 
uznávaní účinkov určitých dokladov 
o osobnom stave 

Legislatívna Opatrenie nadväzujúce na zelenú knihu o voľnom obehu dokumentov, dokladov o osobnom stave 
a verejných listín a o zjednodušení právnych predpisov.  

Legislatívny návrh o nevyžadovaní 
formalít pri overovaní dokladov medzi 
členskými štátmi 

Legislatívna Opatrenie nadväzujúce na zelenú knihu o voľnom obehu dokumentov, dokladov o osobnom stave 
a verejných listín a o zjednodušení právnych predpisov. 

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo 
Návrhy na reformu spoločnej politiky 
v oblasti rybného hospodárstva 
 

Legislatívna Balík na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva bude obsahovať tieto návrhy: 
– návrh nového základného nariadenia pre spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva vrátane 
akvakultúry, 
– návrh nového nariadenia o spoločnej organizácii trhu, 
– návrhy o finančnom rozmere spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, 
– technické opatrenia. 

Nariadenia o rybolovných možnostiach 
v roku 2011: 
 

Legislatívna Rôzne nariadenia týkajúce sa Baltského mora, Čierneho mora, ostatných oblastí Atlantického oceánu 
a Severného mora a vzťahujúce sa na hlbokomorské druhy na obdobie rokov 2011 – 2012. Všetkým týmto 
nariadeniam bude predchádzať oznámenie Rade. 

Nariadenia o viacročných plánoch 
hospodárenia a obnovy pre vybrané 
druhy, ako losos v Baltskom mori, tuniak 
modroplutvý, treska jednoškvrnná, sleď 
atlantický v Keltskom mori, merlúza južná 
a homár štíhly 

Legislatívna Pokiaľ ide o tresku jednoškvrnnú, sleďa atlantického, merlúzu južnú a homára štíhleho, navrhované nové 
plány umožnia okrem iného stanovenie celkového povoleného výlovu každý rok tak, že sa dosiahne cieľ 
využívať tieto populácie v súlade s maximálnym udržateľným výnosom. Pokiaľ ide o tuniaka 
modroplutvého, súčasný plán obnovy sa bude musieť zmeniť a doplniť v kontexte výsledkov rokovaní 
Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov z roku 2009. 

POZNATKY V NÁMORNEJ OBLASTI – 
2020: námorné údaje a pozorovanie pre 
inteligentný rast 

Nelegislatívna V súčasnosti je zodpovednosť za zber údajov o moriach a oceánoch Európy rozdrobená medzi regionálne, 
vnútroštátne, verejné a súkromné organizácie, ktoré zbierajú údaje o otvorených vodách oceánu 
a o pobrežných, teritoriálnych a výsostných vodách. V akčnom pláne týkajúcom sa Európskej námornej 
siete pre pozorovanie a zber údajov sa uvedie súbor krokov, ktorý umožní verejným a súkromným 



 

SK 32   SK 

hospodárskym subjektom poskytovať lepšie služby. 
Nariadenie EP a Rady o zriadení 
programu na podporu ďalšieho rozvoja 
smerom k INP 

Legislatívna Cieľ, ktorý má navrhované nariadenie dosiahnuť, je zabezpečiť pokračujúcu miernu finančnú podporu na 
ďalšiu podporu rozvoja a vykonávania integrovanej námornej politiky v zostávajúcom čase súčasného 
finančného výhľadu počas obdobia rokov 2011 – 2013.  
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Oznámenie o morských oblastiach 
(Severné more a Atlantický oceán) 

Nelegislatívna Príprava iniciatívy na vykonávanie integrovanej námornej politiky v morských oblastiach Severného mora 
a Atlantického oceánu v nadväznosti na podobné už pripravené oznámenia o Stredozemnom mori, 
Baltskom mori a Severnom ľadovom oceáne. 

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie č. 1288/2009 
o prechodných technických opatreniach 

Legislatívna Keďže na zasadnutí Rady, ktoré sa konalo v novembri 2009, nebolo možné dohodnúť sa na trvalých 
technických opatreniach v Atlantickom oceáne [KOM(2008)324], odsúhlasilo sa nariadenie o prechodných 
technických opatreniach, ktoré zabezpečuje, aby sa od 1. 1. 2010 ďalej uplatňovali naliehavé technické 
opatrenia ustanovené v prílohe III nariadenia č. 43/2009 pre TAC a pre kvóty. Cieľom navrhovanej zmeny 
a doplnenia prechodného nariadenia je predĺžiť platnosť o ďalších 18 mesiacov.  

Nariadenie EP a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 
o odstraňovaní plutiev žralokov  

Legislatívna Jednou z možností je zmeniť pomer umožňujúci 5 % hmotnosti plutiev k živej hmotnosti (pred spracovaním) 
ulovených žralokov tak, aby hmotnosť plutiev v žiadnom prípade nepresiahla 5 % hmotnosti upravených 
(zbavených vnútorností a bez hlavy) ulovených žralokov. Ďalšou možnosťou by bolo realizovať politiku 
„ponechania plutiev“, v rámci ktorej by plutvy zostali ponechané s telom. 

Oznámenie o akčnom pláne 
Spoločenstva na zníženie náhodných 
úlovkov morských vtákov v rybárskom 
výstroji 
 

Nelegislatívna V rámci spôsobov integrácie požiadaviek ochrany životného prostredia do spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva je jedným z cieľom Spoločenstva zlepšiť metódy rybolovu s cieľom znížiť náhodné 
a nežiaduce úlovky a dôsledky na morské prostredie. 

Nariadenie EP a Rady o pláne riadenia 
pelagických zásob v Baltskom mori 

Legislatívna Zámerom nariadenia je ustanoviť dlhodobý rámec riadenia pelagických zásob v Baltskom mori. Ustanovia 
sa v ňom dlhodobé ciele a zámery riadenia zásob a bude obsahovať niektoré konkrétne ustanovenia 
potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. 

Nariadenie EP a Rady, ktorým sa 
reviduje nariadenie Rady (ES) 
č. 1098/2007 o viacročnom pláne pre 
tresku v Baltskom mori 

Legislatívna V nariadení Rady (ES) č. 1098/2007 sa ustanovuje, že opatrenia týkajúce sa riadenia by sa mali v roku 
2010 vyhodnotiť a prípadne revidovať, ak to bude na základe hodnotenia potrebné.  

Nariadenie EP a Rady, ktorým sa 
ustanovuje dlhodobý plán riadenia 
rybolovu jazyka morského a platesy 
v Severnom mori 

Legislatívna Zámerom nariadenia je revidovať dlhodobý rámec riadenia rybolovu jazyka morského a platesy 
v Severnom mori a ustanoviť dlhodobé ciele a zámery riadenia populácií na základe výsledkov získaných 
z realizácie prvého plánu riadenia. 

Nové zdroje rastu z morí a oceánov: 
Oznámenie o „modrom raste“ – novej 
vízii trvalo udržateľného rastu 
v pobrežných regiónoch a v námornom 
odvetví 

Nelegislatívna Oznámenie bude vychádzať zo štúdie, v ktorej sa skúmajú scenáre budúceho rastu v pobrežných 
regiónoch a v námornom hospodárstve, s osobitným dôrazom na pozitívne vplyvy na zamestnanosť.  

Oznámenie o finančných dôsledkoch 
v prípade integrácie námorného dohľadu 

Nelegislatívna Komisia bola požiadaná, aby určila finančné dôsledky vytvorenia spoločného prostredia na zdieľanie 
informácií. 

Regionálna politika 
Legislatívne návrhy týkajúce sa 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR)) a Kohézneho fondu 
(KF) 

Legislatívna Nariadenia sa budú musieť upraviť / nahradiť v súlade s prioritami EÚ a s cieľom upraviť plnenie politiky 
súdržnosti na programovacie obdobie 2014 – 2020. Budú doplnené novými strategickými usmerneniami EÚ 
o súdržnosti na obdobie po roku 2013. 

Strategická správa o politike súdržnosti 
EÚ za rok 2010 – Oznámenie o plnení 
programov politiky súdržnosti v období 

Nelegislatívna Cieľom je zhrnúť 27 národných strategických správ týkajúcich sa miery prispievania k cieľom politiky 
súdržnosti, úloh fondov a vykonávania cieľov strategických usmernení Spoločenstva, vnútroštátnych 
strategických referenčných rámcov a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť. 
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rokov 2007 – 2013 členskými štátmi  
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Oznámenie o posilnení miery 
prispievania politiky súdržnosti k trvalo 
udržateľnému rozvoju regiónov EÚ 
a plneniu stratégie Európa 2020 

Nelegislatívna V oznámení sa predložia politické usmernenia, ako zosúladiť ciele politiky súdržnosti v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja s víziou stratégie Európa 2020 z hľadiska podpory ekologickejšieho 
a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.  

Oznámenie o Posilnení miery 
prispievania politiky súdržnosti k rozvoju 
znalostnej ekonomiky a regionálnej 
inovácie a plneniu stratégie Európa 2020 

Nelegislatívna V oznámení sa predložia politické usmernenia, ako zosúladiť ciele politiky súdržnosti s víziou stratégie 
Európa 2020 v oblasti inteligentného rastu z hľadiska rozvoja regionálnych hospodárstiev na základe 
poznatkov a inovácie.  

Stratégia EÚ pre Podunajský región Nelegislatívna Na zasadnutí Európskej rady v júni 2009 bola Komisia vyzvaná, aby do decembra 2010 predložila stratégiu 
EÚ pre podunajskú oblasť. 

Výskum a inovácia 
Oznámenie k Európe efektívne 
využívajúcej zdroje a inteligentnému 
trvalo udržateľnému biohospodárstvu 

Oznámenie Cieľom je mobilizovať výskum, inováciu a vzdelávanie na vytýčenie a uľahčenie cesty k Európe efektívne 
využívajúcej zdroje a poskytnúť víziu a akčný plán pre trvalo udržateľné a inovačné európske 
biohospodárstvo. Oznámenie sa bude zaoberať politickým rámcom a konkrétnymi opatreniami, ktoré 
prispievajú k „Inovácii v Únii“, ako je ustanovené v stratégii Európa 2020, a stanovia sa v ňom strategické 
programy, spôsoby ich realizácie a systémy monitorovania na zabezpečenie pokroku. 

Návrh Komisie na ôsmy rámcový 
program 

Legislatívna Tento návrh sa týka rámcového programu ZFEÚ na financovanie výskumu na obdobie rokov 2014 – 2020. 
Návrh, ktorý obsahuje hlavné orientácie, bude podrobnejšie rozpracovaný do súboru návrhov konkrétnych 
programov a pravidiel účasti. 

Návrhy Komisie na ôsmy rámcový 
program Euratomu 

Legislatívna Tento návrh sa týka rámcového programu Euratomu na financovanie výskumu na obdobie rokov 2014 –
 2018. Návrh, ktorý obsahuje hlavné orientácie, bude podrobnejšie rozpracovaný do súboru návrhov 
konkrétnych programov a pravidiel účasti. 

(**) Návrh na odporúčanie Rady 
o spolupráci v oblasti spoločných 
programov pre poľnohospodárstvo, 
potravinovú bezpečnosť a zmenu klímy 

Nelegislatívna Ako sa uvádza v stratégii Európa 2020, Komisia bude pracovať na dokončení Európskeho výskumného 
priestoru (ERA) najmä intenzívnejšou spoluprácou v oblasti spoločných programov s členskými štátmi. 
Problematika potravinovej bezpečnosti a vplyvu zmeny klímy na poľnohospodárstvo bola označená ako 
hlavná sociálna výzva pre Európu, ktorá sa musí riešiť prostredníctvom iniciatívy spoločnej tvorby 
programov. 

(**) Návrh na odporúčanie Rady 
o spolupráci v oblasti spoločných 
programov pre zdravie, potraviny 
a prevenciu chorôb súvisiacich so 
stravovaním 

Nelegislatívna Téma týkajúca sa zdravia, potravín a prevencie chorôb súvisiacich so stravovaním bola označená ako 
hlavná sociálna výzva pre Európu, ktorá sa musí riešiť prostredníctvom iniciatívy spoločnej tvorby 
programov.  

(**) Návrh na odporúčanie Rady 
o spolupráci v oblasti spoločných 
programov pre kultúrne dedičstvo, zmenu 
klímy a bezpečnosť 

Nelegislatívna Táto iniciatíva spoločnej tvorby programov zabezpečí, aby európske členské štáty maximalizovali 
a využívali svoj spojený kritický objem koordináciou svojho úsilia. Hlavnými cieľmi sú štúdium vplyvu zmien 
životného prostredia na kultúrne dedičstvo, tvorba opatrení na ochranu a bezpečnosť kultúrneho dedičstva 
a implementácia trvalo udržateľného rozvoja na oblasť kultúrneho dedičstva. 

Návrh týkajúci sa rámcového programu 
Euratomu v oblasti jadrového výskumu 
a odborného vzdelávania (vrátane ITER). 
 
Rozhodnutie týkajúce sa osobitného 
programu pre nepriame akcie 
 

Legislatívna Cieľmi navrhovaných právnych predpisov, ktoré budú vzťahovať na roky 2012 a 2013, bude pokračovať 
v činnostiach plánovaných v rozhodnutiach Euratomu prijatých v roku 2006 v rámci siedmeho rámcového 
programu a podporovať konštrukčnú fázu ITER s ohľadom na nové rozpočtové potreby.  
 
Pravidlá účasti predstavujú komplexný rámec na zabezpečenie efektívneho vykonávania rámcového 
programu Euratomu, pričom sa zohľadňuje potreba jednoduchého prístupu všetkých účastníkov 
prostredníctvom zjednodušených postupov. 
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Nariadenie, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá účasti a pravidlá šírenia 
výsledkov výskumu 
Oznámenie o zastrešujúcom akčnom 
pláne rozvoja Európskeho výskumného 
priestoru 

Nelegislatívna V tomto oznámení sa vymedzia kroky na realizáciu plánu v oblasti výskumu a inovácií. To bude spojené aj 
s prípravou ôsmeho rámcového programu. 

Strednodobé hodnotenie siedmeho 
rámcového programu 

Nelegislatívna Z hodnotenia sa vyvodia ponaučenia, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave ôsmeho rámcového 
programu, ktorý sa má navrhnúť v roku 2011. 

Všeobecne prospešné služby 
Oznámenie o rámci pre kvalitu 
všeobecne prospešných služieb 

Nelegislatívna Táto iniciatíva bude vychádzať z protokolu pripojeného k Lisabonskej zmluve. 

Revízia balíka všeobecne prospešných 
služieb z roku 2005 
 

Nelegislatívna Platnosť rámcového textu končí v novembri 2011. Cieľom revízie bude upraviť pravidlá z hľadiska 
hodnotiacej správy, ktorá má byť dokončená v roku 2010. Takúto iniciatívu je potrebné vnímať v kontexte 
ustanovenia rámca pre kvalitu verejných a sociálnych služieb, ako je ustanovené v politických 
usmerneniach predsedu. 

Hodnotiaca správa k balíku všeobecne 
prospešných služieb z roku 2005 
 

Nelegislatívna Táto správa by sa mala pripraviť na základe verejných konzultácií, ktoré by mali začať v nasledujúcich 
týždňoch. Iniciatívy, ktoré sa týkajú všeobecne prospešných služieb, je potrebné vnímať v kontexte 
ustanovenia rámca pre kvalitu verejných a sociálnych služieb. 

Inteligentná regulácia 
Oznámenie o inteligentnej regulácii Nelegislatívna V oznámení sa uvedú priority Komisie pre inteligentnú reguláciu, ktoré sa vzťahujú na opatrenia na 

zjednodušenie existujúcich právnych predpisov a na zníženie administratívnej záťaže; rozvoj 
systematickejšieho prístupu k hodnoteniu miery, v akej právne predpisy a politiky dosiahli svoje ciele; a na 
využívanie posúdení vplyvu na zabezpečenie kvality nových návrhov. 

Rozhodnutie Rady o doložke o solidarite 
(návrh, ktorý má byť dodaný spolu 
s HR/VP) 

Legislatívna Implementácia ustanovenia článku 222 ods. 3 ZFEÚ, v ktorom sa vyžaduje, aby spôsob implementácie 
doložky o solidarite bol určený v rozhodnutí prijatom Radou, ktorá koná na spoločný návrh Komisie 
a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. 

Dane a colná únia 
Oznámenie o budúcej stratégii 
v oblasti DPH 

 Účelom oznámenia bude určiť opatrenia, ktoré môžu znížiť administratívnu záťaž, bojovať proti podvodom, 
modernizovať a zjednodušiť súčasný systém. 

Oznámenie o dani a rozvoji: spolupráca 
s rozvojovými krajinami v oblasti podpory 
dobrej správy vecí verejných v daňových 
záležitostiach 

Nelegislatívna Oznámenie podporuje zásadu dobrej daňovej správy a podporuje rozvojové krajiny v boji proti daňovým 
únikom a iným škodlivým daňovým praktikám. Navrhuje sa v ňom aj posilniť zdanenie a hospodárenie 
s verejnými financiami v týchto krajinách. 

Revízia smernice o zdaňovaní energií Legislatívna V kontexte stratégie Európa 2020 a ako významný príspevok k boju proti zmene klímy a k zabezpečeniu 
udržateľnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje, revidovaná smernica doplní európsky 
systém obchodovania s emisnými kvótami a energetické produkty sa ňou budú zdaňovať na základe ich 
energetického obsahu a úrovne emisií CO2. 

Revízia nariadenia týkajúceho sa colných 
opatrení proti tovaru podozrivému 
z porušenia určitých práv duševného 
vlastníctva 

Legislatívna Cieľom je zjednodušiť postupy a ozrejmiť pravidlá. 

Návrh minimálnej štandardnej sadzby Legislatívna V súčasnosti platná minimálna štandardná sadzba DPH skončí 31. 12. 2010 a navrhne sa predĺženie 
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DPH od roku 2011 súčasnej úrovne. 
Návrh zdaňovania poukážok (a iných 
propagačných schém) daňou z pridanej 
hodnoty 

Legislatívna Cieľom je modernizovať existujúce pravidlá DPH (zdaniteľnú sumu) uplatňované na poukážky. 

Zelená kniha o novej stratégii DPH Nelegislatívna Konzultačný dokument o novej stratégii DPH zabezpečujúcej jej prispôsobenie meniacej sa ekonomickej 
realite, a najmä s ohľadom na nový vývoj v počítačových technológiách (s cieľom prijať oznámenie „o novej 
stratégii DPH“ v druhej polovici roku 2011). 

Oznámenie o iniciatíve v oblasti daňovej 
politiky „Občan na prvom mieste“  
 

Nelegislatívna V kontexte nového usporiadania jednotného trhu je cieľom určiť záujmové oblasti občanov (vrátane 
dvojitého zdanenia, dôchodkov, druhého bydliska, kapitálových výnosov alebo dane z príjmu) s cieľom 
rozvíjať iniciatívy mäkkého práva. 

Oznámenie o koordinácii dane 
z dedičstva  
 

Nelegislatívna Na podporu koordinácie dane z dedičstva medzi členskými štátmi EÚ s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu 
a dvojitému nezdaneniu v cezhraničných situáciách. 

Legislatívny návrh týkajúci sa spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmu 
právnických osôb 

Legislatívna Cieľom návrhu bude zjednodušiť daňové pravidlá, znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a odstrániť 
daňové prekážky, ktoré spoločnosti v súčasnosti znášajú, keď pôsobia cezhranične. 

Revízia smernice o zdaňovaní 
uplatňovanom na výplaty úrokov 
a licenčných poplatkov medzi združenými 
spoločnosťami rôznych členských štátov 
(prepracované znenie) 

Legislatívna Rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice znížením minimálnych limitov pre účasť, zahrnutím nepriamych 
podielov a aktualizáciou prílohy (typy spoločností). 
 

Obchod 
Návrh nariadenia, ktorým sa uplatňuje 
schéma Všeobecného systému 
preferencií (VSP) od 1. januára 2014 

Legislatívna Novým nariadením sa súčasný VSP reviduje a vylepší s cieľom zabezpečiť jeho jednoduchosť 
a predvídateľnosť, ako aj maximalizáciu jeho podpory pre trvalo udržateľný rozvoj a najviac odkázané 
rozvojové krajiny. 

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje 
dočasný mechanizmus pre 
medzinárodné investičné zmluvy medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami 
 

Legislatívna Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá udeľuje EÚ výhradnú právomoc pre priame 
zahraničné investície, by mohla byť spochybnená pokračujúca existencia medzinárodných zmlúv členských 
štátov týkajúcich sa investícií a záväzkov prijatých v rámci nich. Cieľom je ustanoviť právnu istotu, pokiaľ 
ide o štatút a platnosť medzinárodných zmlúv týkajúcich sa investícií uzatvorených medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami, udelením povolenia pre pokračujúcu platnosť týchto zmlúv a ustanovením rámca 
postupov pre prerokúvanie a uzatváranie takýchto zmlúv členskými štátmi v budúcnosti. 

Oznámenie o investičnej politike EÚ  
 

Nelegislatívna Cieľom je ustanoviť všeobecné línie, v rámci ktorých sa bude rozvíjať budúca investičná politika EÚ. 
Oznámenie by mohlo zahŕňať široký súbor nástrojov/pojmov, ktorý môže predstavovať základ pre 
predkladanie a prerokúvanie nových smerníc na rokovania na účely budúcich rokovaní o investíciách 
s tretími krajinami. 

Návrh nariadenia, ktorým sa predlžuje 
platnosť všeobecného systému 
preferencií (GSP) (nariadenie 
o obnovení) 
 

Legislatívna Technické predĺženie súčasného všeobecného systému preferencií (GSP), zabezpečujúce pokračovanie aj 
osobitných podsystémov GSP+ a EBA (Everything But Arms). Navrhované nariadenie, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 732/2008, zahŕňa len tie technické zmeny, ktoré sú potrebné na predĺženie 
platnosti súčasného systému GSP do 31. decembra 2013. V návrhu sa neskúma oprávnenosť súčasných 
príjemcov podľa GSP. 

Návrh nariadenia, ktorým sa upravuje 
rozhodovanie v oblasti obchodnej politiky 

Legislatívna „Súhrnné“ nariadenie o obchode sa bude zaoberať určitými konkrétnymi postupmi rozhodovania v oblasti 
obchodnej politiky, ktoré boli predtým vyňaté z komitologického postupu. 
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v kontexte nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy 
Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – 
ACTA) (rozhodnutia Rady o povolení na 
podpis a na uzatvorenie tejto dohody) 

Legislatívna Opatrenia budú pozostávať z návrhu rozhodnutia, ktorým sa povoľuje podpis dohody, a z návrhu 
rozhodnutia o uzatvorení dohody. Cieľom rokovaní o ACTA je poskytnúť medzinárodný rámec, ktorý 
zlepšuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva zlepšením 
medzinárodných noriem ustanovením spôsobov, ako konať proti rozsiahlym porušeniam práv duševného 
vlastníctva, ktorých sa často dopúšťajú zločinecké organizácie. 

Správa o obchodných a investičných 
prekážkach 

Nelegislatívna Cieľom je určiť spôsoby zlepšenia prístupu na trh a regulačného prostredia pre spoločností EÚ. 

Doprava 
Balík opatrení v oblasti trvalo 
udržateľnej dopravy: revízia 
usmernení o TEN-T  

Legislatívna / 
nelegislatívna 

Legislatívny návrh, ktorým sa revidujú súčasné usmernenia o TEN-T, sa sústredí na hlavnú dopravnú sieť, 
ktorá dáva prísľub najvyššej miery prispievania k hlavným cieľom politiky v oblasti TEN-T. Bude doplnený 
správou, ktorá sa bude zaoberať pokrokom prioritných projektov TEN-T a politikou v oblasti TEN-T. 

Balík opatrení v oblasti trvalo 
udržateľnej dopravy: strategický plán 
dopravných technológií 

Nelegislatívna SPDT poskytne strategický rámec pre rozvoj a uplatňovanie výskumu a technológií, vychádzajúci z potrieb 
politiky a z vízie integrovaného, efektívneho a environmentálne prijateľného systému dopravy v horizonte 
roku 2050.  

Balík opatrení v oblasti bezpečnosti: 
oznámenie o európskej oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky: 
strategické usmernenia o bezpečnosti 
cestnej premávky do roku 2020 

Nelegislatívna V strategických usmerneniach sa uvedú opatrenia, ktoré problematiku bezpečnosti cestnej premávky riešia 
integrovane (správanie vodičov, vozidlá a bezpečnosť infraštruktúry) a prierezovo vo vzťahu k rôznym 
oblastiam politiky (doprava, verejné zdravie, výskum, nové technológie, vonkajší rozmer bezpečnosti 
cestnej premávky). 

Správa o bezpečnostných skeneroch na 
letiskách 
 

Nelegislatívna V správe sa budú posudzovať dôsledky bezpečnostných skenerov s ohľadom na ich efektívnosť, ale aj 
s ohľadom na zdravotné riziká, porušovanie základných práv a súkromie. 

Oznámenie o právach cestujúcich Nelegislatívna V oznámení sa vyhodnotí situácia v oblasti práv cestujúcich pri všetkých spôsoboch dopravy, pričom sa 
zahrnú výsledky verejných konzultácií; posúdi sa, či uplatňovanie v súčasnosti platných pravidiel EÚ 
zabezpečuje primeranú ochranu práv cestujúcich; a určia sa možné oblasti pre ďalšie opatrenia. 

Balík opatrení pre oblasť vnútorného 
trhu: prepracované znenie prvého 
železničného balíka 

Legislatívna V prepracovanom znení sa presne vymedzia existujúce ustanovenia prvého železničného balíka s cieľom 
zvýšiť presnosť a/alebo pokyny na vykonávanie. 

Balík opatrení pre letiská: oznámenie 
o letiskovej politike, doplnené 
legislatívnymi návrhmi 

Legislatívna / 
nelegislatívna 

V oznámení sa bude preberať aktuálna situácia v oblasti letiskovej politiky, hodnotiť pokrok pri vykonávaní 
akčného plánu pre oblasť kapacity a venovať pozornosť potrebe preskúmania nariadenia o prideľovaní 
prevádzkových intervalov a smernice o pozemnej obsluhe. 

Súbor opatrení v oblasti 
elektronickejmobility  

Legislatívna / 
nelegislatívna 

Týmto súborom legislatívnych opatrení sa zavedie uplatňovanie nových technológií v rôznych spôsoboch 
prepravy na podporu efektívneho a trvalo udržateľného systému dopravy. Opatrenia budú zamerané na 
integrované cestovné lístky pre železničnú dopravu, digitálne tachografy, elektronické mýta, integrované 
informácie o námornej doprave atď. 

Súbor opatrení sociálneho programu pre 
námornú dopravu 

Legislatívna / 
nelegislatívna 

Preberať sa budú rôzne aspekty „ľudského prvku“ v námornej doprave, najmä odborná príprava 
a udeľovanie povolení námorníkom (oznámenie o sociálnom programe pre námornú dopravu, návrh 
smernice o kontrole uplatňovania dohovoru ILO, návrh revízie smernice 2008/106/ES o príprave 
námorníkov)  

Oznámenie o trhu cestnej nákladnej Nelegislatívna Preskúmanie fungovania vnútorného trhu v cestnej nákladnej doprave vrátane cestnej kabotáže. 
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dopravy 
Oznámenie o prístupe k železničnému 
trhu 

Nelegislatívna Preskúmanie organizácie železničného trhu vrátane trhu vnútroštátnej osobnej dopravy. 
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Príloha III – Zoznam iniciatív v oblasti zjednodušenia2 

Názov Druh opatrenia 
na zjednodušenie 

Rozsah pôsobnosti a ciele Rok 

Zmena a doplnenie nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 o monitorovaní 
vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady 
alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol, a nariadenia (ES) 
č. 612/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá 
uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky 

Revízia Orgány pri výkone týchto kontrol robia písomné poznámky na 
colné dokumenty. Pochopenie a čítanie je ťažké. Vyriešia to 
štandardné informácie formou číselných kódov. Jednou prílohou 
sa nahradí päť príloh. 

2010 

Súbor zjednodušujúcich opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa 
ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre 
poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým 
sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 
č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 

Revízia Cieľ: znížiť administratívnu záťaž vyplývajúcu z krížových kontrol 
dodržiavania predpisov: zjednodušiť deklarácie o ploche; znížiť 
počet správ členských štátov o rozvoji vidieka; zaviesť termíny 
platieb pre určité opatrenia; a zosúladiť nariadenia 
s delegovanými a vykonávacími právomocami podľa ZFEÚ.  

2010 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady s cieľom zrušiť postup 
schvaľovania v prípade dobrovoľného systému označovania hovädzieho 
mäsa 

Revízia/zrušenie Cieľom je znížiť administratívnu záťaž pri schvaľovaní 
dobrovoľných etikiet hovädzieho mäsa. To vyžaduje zmenu 
a doplnenie nariadenia č. 1760/2000.  

2010 

Nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovujú (nové) pravidlá pre dodávky 
potravín v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve 

Revízia Cieľom je poskytnúť prehľadnejšie, jednoduchšie a účinnejšie 
vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín v prospech 
najodkázanejších osôb v Spoločenstve. 

2010 

Iniciatíva Spoločenstva zameraná na choroby pohybového ústrojenstva 
vyplývajúce z výkonu povolania 

Prepracovanie Cieľom je integrovať do jedného legislatívneho nástroja 
ustanovenia o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred 
rizikami chorôb pohybového ústrojenstva pri výkone povolania.  

2011 

Revízia smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú 
stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na 
riadení 
 
a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú 
stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na 
riadení 

Revízia Cieľom je preskúmať možné zjednodušenie ustanovení 
o informovaní a o prerokovaní so zamestnancami, keď sa v roku 
2011 dokončí úplná hodnotiaca správa týkajúca sa nariadenia 
(ES) č. 1435/2003 (stanovy európskeho družstva). 

2011 / 
2012 

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva pre 
registráciu prepravcov rádioaktívnych látok 

Prepracovanie Kodifikovať a zjednodušiť regulačný rámec Spoločenstva pre 
bezpečnejšiu, chránenejšiu a transparentnejšiu dopravu 
rádioaktívnych látok.  

2010 

                                                 
2 Cieľom mnohých z týchto položiek je znížiť administratívnu záťaž. 
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Prepracovanie právnych predpisov o základných bezpečnostných 
normách v oblasti ochrany pred žiarením 

  Cieľom je prepracovať 10 právnych aktov do jednej smernice, 
ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy na ochranu 
pred nebezpečenstvom vznikajúcim v dôsledku ionizujúceho 
žiarenia, a aktualizovať ich v súlade s odporúčaniami 
Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu (ICRP). 

2011 

Revízia odporúčania o rádiologických následkoch Revízia Cieľom je presne vymedziť, zjednodušiť a zlepšiť odporúčanie, 
ktorým sa uplatňuje článok 37 a na základe ktorého Komisia 
vydáva stanoviská k vykonávaniu plánov, ktoré vedú k uvoľneniu 
rádioaktívnych látok, ktoré môžu mať rádiologické následky na 
susedné členské štáty. 

2010 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
rámec pre typové schválenie motorových vozidiel kategórie L a systémov, 
komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá 

Zrušenie  Cieľom je znížiť administratívnu záťaž pre odvetvie, EÚ, 
vnútroštátnych zákonodarcov a orgány typového schvaľovania. 

2010 

Nariadenie týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych 
a lesných vozidiel (zrušenie 24 smerníc) 

Zrušenie  Návrhom sa zruší 24 smerníc a nahradia sa jedným nariadením. 2010 

Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku 
menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS 
a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES 
a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych 
a lesných traktorov 

Revízia Návrhom sa zmení a doplní 6 smerníc o poľnohospodárskych 
traktoroch s cieľom presne vymedziť a vylepšiť technické 
požiadavky. 

2010 

Smernica 94/25/ES týkajúca sa rekreačných plavidiel   Cieľom je zlepšiť emisie hluku a výfukových plynoch rekreačných 
plavidiel a lepšie chrániť ľudské zdravie a životné prostredie, 
a súčasne obmedziť náklady na dodržiavanie predpisov 
vyplývajúce z rozdielnych noriem pre emisie v rôznych 
jurisdikciách. Smernica bude zosúladená s novým legislatívnym 
rámcom (rozhodnutie č. 768/2008/ES). 

2010 

Smernica 97/68/ES o emisiách plynných a tuhých znečisťujúcich látok 
necestných pojazdných strojov 

  Návrhom sa zjednodušia pravidlá uvádzania necestných 
pojazdných strojov na trh vrátane typového schvaľovania 
a zosúladí ich s novým legislatívnym rámcom (rozhodnutie 
č. 768/2008/ES). 

2010 

Smernica 2000/14/ES o emisii hluku v prostredí pochádzajúceho zo 
zariadení používaných vo voľnom priestranstve 

  Návrhom sa zjednoduší vykonávanie smernice, prehodnotia sa 
jej postupy posudzovania zhody a zlepší sa dohľad nad trhom. 
Smernica bude zosúladená s novým legislatívnym rámcom 
(rozhodnutie č. 768/2008/ES). 

2010 

Smernica 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach 

  Cieľom revízie bude nahradiť mnoho nepraktických a neúčinných 
administratívnych ustanovení modernejšími elektronickými 
prostriedkami a zamerať sa na presadzovanie práv a lepšie 
nástroje pre vnútroštátne správne orgány. 

2010 
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Hnojivá – Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 2003/2003 týkajúce sa hnojív na účely prispôsobenia jeho príloh 
I a IV technickému pokroku 

 Revízia Cieľom je zmeniť a doplniť prílohu IV nariadenia s cieľom 
zabezpečiť, aby normy CEN sa mohli použiť ako referenčný 
zdroj pre úradné kontroly.  

2011 

Smernica 2003/105/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. Decembra 
2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/82/ES o kontrole 
nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok 

  Ustanovenia sa zjednodušia/zefektívnia s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž, najmä v súvislosti s povinnosťami 
podávať správy. 

2010 

Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu   Prístup k riadeniu založený na posúdení rizika pomôže 
zjednodušiť riadenie zásob vody a zníži záťaž vyplývajúcu 
z monitorovania a podávania správ. 

2010 

Legislatívny návrh o jednotnosti/zjednodušení acquis o odpadoch 
(zosúladenie právnych predpisov o odpadoch pre konkrétne výrobky, 
patriacich k rámcovej smernici o odpadoch; to zahŕňa smernice 
o vozidlách po dobe životnosti, batériách a obaloch)  

Preskúmanie Cieľom bude vykonať počas nasledujúcej Komisie úplné 
podrobné preskúmanie smerníc EÚ o recyklácii.  

2012 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických 
výkazoch o cestnej nákladnej doprave 

Revízia Cieľom návrhu je oslobodiť Maltu od požiadaviek podávania 
správ podľa nariadenia Rady č. 1172/98.  

2011 

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch Revízia Cieľom tejto revízie je zjednodušiť nariadenie a zosúladiť ho 
s ostatnými povinnosťami podávania správ uvedenými 
v právnych predpisoch Spoločenstva o odpadoch. 

2010 

Smernica Rady 2001/109/ES Európskeho parlamentu a Rady o ovocných 
stromoch 

  Cieľom návrhu je znížiť počet premenných požadovaných pri 
prieskume sadov s cieľom ustanoviť na vnútroštátnej úrovni 
hraničné hodnoty, ktoré umožňujú oslobodenie od podávania 
správ, a zvýšiť využívanie administratívnych údajov a iných 
zdrojov namiesto prieskumov. 

2010 

Smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických 
údajov v oblasti cestovného ruchu 

Revízia Návrhom sa zmení rozsah pôsobnosti smernice s cieľom znížiť 
požiadavky na podávanie správ. Členské štáty budú smieť 
používať pri zostavovaní štatistiky metódy odhadu namiesto 
prieskumov. 

2010 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

Revízia Návrhom sa zrušia určité kroky, ktoré musia občania absolvovať, 
keď chcú, aby sa uznalo a vykonalo súdne rozhodnutie 
v zahraničí. 

2011 

Návrh zmeny a doplnenia právnych nástrojov EÚ o ochrane údajov Revízia Právny rámec EÚ pre ochranu osobných údajov sa zosúladí 
s Lisabonskou zmluvou a zjednoduší sa a prispôsobí 
technickému rozvoju. 

2010 

Zmeny a doplnenia Kódexu schengenských hraníc 
 

Revízia Cieľom je zosúladiť kódex s nariadením o programe 
registrovaných cestujúcich a nariadením o systéme 
vstupu/výstupu s cieľom uľahčiť a harmonizovať konkrétne 
aspekty hraničných kontrol a napraviť nedostatky zistené v 
období od prijatia kódexu. 

2011 
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Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu 
vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1434/98 

Revízia Zmena a doplnenie je potrebné v kontexte nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy a potreby premiestniť ustanovenia 
o technických opatreniach, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté 
v nariadení o rybolovných možnostiach pre Baltské more. 

2010 

Nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania 
nariadenia Rady (ES) č.°1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly 
Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky 
v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Agentúra Spoločenstva 
pre kontrolu rybného hospodárstva 

Revízia Cieľom je modernizovať postupy a uľahčiť lepšie presadzovanie 
práv znížením záťaže pre odvetvie a verejné správy a vyšším 
využívaním počítačových nástrojov s cieľom znížiť povinnosti 
podávania správ. 

2010 

Návrhy na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva Revízia Reforma bude zahŕňať nové základné nariadenie pre spoločnú 
politiku v oblasti rybného hospodárstva vrátane akvakultúry 
a nové nariadenie o spoločnej organizácii trhu; a finančné 
návrhy. Zjednoduší regulačné prostredie všade, kde je to možné. 

2011 

Návrh smernice na úplné prehodnotenie štvrtej smernice Rady a siedmej 
smernice Rady o účtovníctve, ktoré bude viesť k návrhu(-om) smernice 
(smerníc) 

Revízia Kompletné prehodnotenie štvrtej smernice Rady a siedmej 
smernice Rady o účtovníctve s cieľom zohľadniť špecifické 
záujmy MSP. 

2011 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách 
európskej spoločnosti (SE) 

 Možné zjednodušenie pravidiel zriaďovania európskej 
spoločnosti (SE) a premiestnenia jej sídla. 

2012 

Prepracovanie nariadenia (ES) č. 725/2004 o bezpečnosti lodí 
a prístavných zariadení a o zrušení smernice o zvýšení bezpečnosti 
prístavov 

Prepracovanie Ozrejmiť a zlepšiť existujúce ustanovenia v nadväznosti na 
hodnotenie vykonávania príslušných právnych predpisov 
členskými štátmi.  

2012 

Balík opatrení v oblasti elektronickejmobility: prepracovanie nariadenia 
(ES) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (tachograf) 

Prepracovanie Týmto sa aktualizuje legislatívny rámec s cieľom zlepšiť 
bezpečnosť a funkčnosť digitálneho tachografu používaného 
profesionálnymi vodičmi. Zníži sa administratívna záťaž pre 
podniky a súčasne sa dosiahne vyššia spoľahlivosť kontrol na 
zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi 
prevádzkovateľmi cestnej dopravy.  

2011 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorných 
zariadeniach 

Prepracovanie Cieľom revízie je zvýšiť právnu istotu, a tým zvýšiť účinnosť 
smernice. Dosiahne sa ňou väčšie využívanie európskych 
noriem.  

2010 

Balík opatrení pre oblasť vnútorného trhu: prepracovanie právnych 
predpisov prvého železničného balíka: zjednodušenie a modernizácia 
legislatívneho rámca pre prístup k trhu železničnej dopravy 

Prepracovanie Tri smernice sa zlúčia a reorganizujú, pričom sa odstránia 
krížové odvolávky, spresnia sa ustanovenia v prvom 
železničnom balíku a zlepší sa presnosť a/alebo usmernenia na 
vykonávanie.  

2010 

Legislatívny návrh, ktorým sa prepracúva smernica o monitorovaní plavby 
námorných plavidiel v Spoločenstve 

Prepracovanie  Integrácia a aktualizácia so súčasným technickým vývojom. 
Cieľom je mať integrovanejší systém monitorovania námornej 
dopravy. 

2012 

Smernica Rady 96/50/ES o zosúladení podmienok pre získanie 
kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú 
a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách 
v Spoločenstve 

  Cieľom je zlepšiť právnu zrozumiteľnosť, uľahčiť kapitánom lodí 
prístup k Rýnu a zabezpečiť lepšie bezpečnostné normy na 
všetkých vnútrozemských vodných cestách EÚ. 

2010 

Prepracovanie nariadenia č. 766/2008 Európskeho parlamentu a Rady, Prepracovanie Nariadenie č. 766/2008 a rozhodnutie Rady 2009/917/JHA 2011 



 

SK 44   SK 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej 
pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi 
správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní 
riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych 
záležitostiach 

z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na 
colné účely sa čiastočne zaoberajú tými istými otázkami. Cieľom 
je v súlade s ustanoveniami ZFEÚ (články 33 a 325) mať 
namiesto toho jeden dokument. 
Vplyv: najmä lepšia dostupnosť práva. 
 

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: zjednodušenie 
vykonávania rámcových výskumných programov 

Revízia Cieľom je iniciovať medziinštitucionálnu diskusiu predstavením 
možností na zjednodušenie na účely konkrétnych opatrení buď 
na základe súčasného právneho rámca alebo vo forme 
legislatívnych návrhov. 

2010 

Nové návrhy, ktorými sa prepracúvajú existujúce smernice 
o zdravotníckych pomôckach (90/385, 93/42, 98/79) 

Prepracovanie Cieľom je zjednodušiť a posilniť pravidlá na zabezpečenie 
vysokej úrovne ochrany zdravia, a pritom zabezpečiť 
bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. 

2011 

Prepracovanie smerníc o plastových materiáloch určených na styk 
s potravinami a článkov do jedného nariadenia Komisie 

Prepracovanie Cieľom prepracovania do jedného nariadenia je urýchliť 
schvaľovanie nových prídavných látok a monomérov 
a zjednodušiť pravidlá testovania migrácie.  

2010 

Smernice Komisie, ktorými sa vzhľadom na konsolidáciu vnútorného trhu 
menia a dopĺňajú určité ustanovenia smerníc o obchodovaní s osivom 
v súvislosti s ochranou genetických zdrojov rastlín (zmesami osív) 
– smernica Rady 66/401/ES o uvádzaní osiva krmovín na trh 
– smernica Rady 66/402/ES týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín 
– smernica Rady 2002/53/ES o spoločnom katalógu odrôd 
poľnohospodárskych rastlinných druhov
– smernica Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy
– smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín
– smernica Rady 2002/56/ES o obchodovaní so sadivom zemiakov
– smernica Rady 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych 
rastlín 
– smernica Rady 68/193/ES o obchodovaní s materiálom na vegetatívne 
rozmnožovanie viniča  
– smernica Rady 1998/56/ES o obchodovaní s množiteľským materiálom 
okrasných rastlín 
– smernica Rady 92/33/ES o uvádzaní do obehu množiteľského 
a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo
– smernica Rady 92/34/ES o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu 
ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia
– smernica Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu 
lesných kultúr na trh 

  Na základe hodnotenia celého acquis v tejto oblasti bude cieľom 
zjednodušiť a znížiť administratívnu záťaž. 

2010 

Nariadenie Rady a EP, ktorým sa reviduje smernica 2009/39/ES 
o potravinách na osobitné výživové účely (prepracované znenie)  

Prepracovanie Cieľom je zjednodušiť pravidlá a znížiť administratívnu záťaž 
zohľadnením ostatných horizontálnych a vertikálnych právnych 
predpisov, ako sú tvrdenia, potravinové doplnky a obohacovanie. 

2010 

Oznámenie o budúcej stratégii v oblasti DPH Prehodnotenie / 
preskúmanie 

Cieľom bude zníženie administratívnej záťaže, boj proti 
podvodom a modernizácia a zjednodušenie súčasného systému 

2011 
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v nadväznosti na výsledky konzultácií k zelenej knihe. 
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, 
pokiaľ ide o režim DPH uplatňovaný na verejné orgány a oslobodenia od 
dane pre určité činnosti vo verejnom záujme 

Revízia Cieľom je zabezpečiť harmonizovanejšie a neutrálnejšie systémy 
DPH, najmä spresnením definícií.  

2011 / 
2012 
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Príloha IV – Zoznam zrušených návrhov, ktoré ešte neboli prijaté 

 

KOM/SEK – medziinštitucionálne 
označenie 

Názov Odôvodnenie 

KOM(1980) 298 NÁVRH NARIADENIA RADY (EHS), KTORÝM SA STANOVUJE 
ZÁKLADNÁ CENA, INTERVENČNÁ CENA A REFERENČNÁ CENA PRE 
OVČIE MÄSO NA HOSPODÁRSKY ROK 1980/1981 

Zastaraný 

KOM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzatvorení dohody medzi Európskym 
spoločenstvom a Austráliou o obchode s vínom 

Zastaraný. Rozhodnutie bolo prijaté Radou ako rozhodnutie 
2009/49 na základe návrhu v KOM (2008) 653.  

KOM(2007) 239 Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa stanovujú finančné príspevky, 
ktoré majú uhradiť členské štáty prispievajúce do Európskeho rozvojového 
fondu (dodatočná splátka za rok 2007) 

Zastaraný v dôsledku rozhodnutia Rady prijatého 
28. 6. 2007, ktoré vychádza z návrhu Komisie KOM (2007) 
321 z 13. júna 2007. 

KOM(1979) 345 NÁVRH ROZHODNUTIA RADY, KTORÝM SA EURÓPSKEMU 
SPOLOČENSTVU UHLIA A OCELE (ECSC) PRIDEĽUJE OSOBITNÝ 
FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV 

Zastaraný 

KOM(1998) 96 Návrh ROZHODNUTIA RADY, týkajúceho sa podpisu Protokolu 
k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
Európskym spoločenstvom 

Zastaraný. Závery Rady k tejto záležitosti boli prijaté 
16. 6. 1998 

KOM(2006) 602 Návrh ROZHODNUTIA RADY o stanovisku Európskeho spoločenstva 
k návrhu zmeny Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie 
spojených národov o zmene klímy 

Zastaraný. Návrh sa týka schôdze zmluvných strán 
Kjótskeho protokolu (COP/MOP2) v novembri 2006. 
 

KOM(1980) 863/2 NÁVRH ROZHODNUTIA RADY (EHS) O ÚROKOVÝCH DOTÁCIÁCH PRI 
NIEKTORÝCH PÔŽIČKÁCH V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI 
SPOLOČENSTVA NA OBNOVU OBLASTÍ POSTIHNUTÝCH 
ZEMETRASENÍM V TALIANSKU V NOVEMBRI 1980  

Zastaraný 

SEK(2002) 1110 Odporúčanie na ODPORÚČANIE RADY PORTUGALSKU s cieľom odstrániť 
nadmerný deficit verejných financií – uplatnenie článku 104 ods. 7 Zmluvy 

Zastarané 

SEK(2002) 1118 Odporúčanie na ROZHODNUTIE RADY o existencii deficitu v Portugalsku – 
uplatnenie článku 104 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 

Zastarané 

SEK(2002) 1246/1 Odporúčanie na ROZHODNUTIE RADY za účelom včasného varovania 
Francúzska na zabránenie vzniku nadmerného deficitu 

Zastarané 

SEK(2002) 1246/2 Návrh ROZHODNUTIA RADY o zverejnení odporúčania za účelom 
včasného varovania Francúzska na zabránenie vzniku nadmerného deficitu 

Zastaraný 

SEK(2005) 994 Odporúčanie na ODPORÚČANIE RADY PORTUGALSKU s cieľom odstrániť 
nadmerný deficit verejných financií 

Zastarané 

KOM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii Spoločenstva ohľadom vytvorenia 
Spoločného poradného výboru, o ktorom má rozhodnúť Asociačná rada 
zriadená na základe Európskej dohody medzi Európskymi spoločenstvami 

Zastaraný 
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a Litvou 
KOM(1986) 14 NÁVRH NARIADENIA RADY (EHS), KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 

NARIADENIE (EHS) Č. 1365/75 O ZRIADENÍ EURÓPSKEJ NADÁCIE PRE 
ZLEPŠOVANIE ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK 

Zastaraný 

KOM(2001)344 
2001/0137/COD 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
v prospech asistentov poslancov Európskeho parlamentu mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho 
zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie 
Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní 
nariadenia (EHS) č. 1408/71 

Zastaraný. Pokrytý nariadením č. 883/2004. 
 

SEK(1993) 1465 NÁVRH ROZHODNUTIA, KTORÝM SA PRIJÍMAJÚ SMERNICE NA 
PREROKOVANIE MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O JADROVEJ 
BEZPEČNOSTI KOMISIOU  

Zastaraný. Euratom pristúpil k Dohovoru o jadrovej 
bezpečnosti na základe rozhodnutia Rady zo 7. decembra 
1998.  

KOM(2003)32/1 
2003/0021/CNS 

Návrh na SMERNICU RADY (Euratom), ktorou sa ustanovujú základné 
povinnosti a všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti jadrových zariadení 

Zastaraný vzhľadom na to, že 18. 6. 2009 bola prijatá 
smernica (Euratom), ktorou sa ustanovuje rámec 
Spoločenstva týkajúci sa jadrovej bezpečnosti. 

   
KOM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Návrh SMERNICE RADY o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho 
odpadu a vyhoreného paliva 

Zastaraný. Rada prijala návrh vychádzajúci 
z KOM/2005/673. 

KOM(2006) 179 Návrh MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY o medziinštitucionálnej 
spolupráci v rámci medzinárodných dohovorov, ktorých zmluvnými stranami 
sú Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a jeho členské štáty 

Zastaraný 

KOM(2007) 748 Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa určuje pozícia Európskeho 
spoločenstva v rámci ministerskej rady Energetického spoločenstva 
(v Belehrade 18. decembra 2007) 

Zastaraný 

KOM(1979) 179 ODPORÚČANIE NA ROZHODNUTIE RADY, KTORÝM SA KOMISIA 
OPRÁVŇUJE ZÚČASTNIŤ SA NA ROKOVANIACH O DOHOVORE 
O OCHRANE SŤAHOVAVÝCH DRUHOV VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV 

Zastarané 

KOM(1985)281 ODPORÚČANIE NA ROZHODNUTIE RADY, KTORÝM SA KOMISIA 
OPRÁVŇUJE PREROKOVAŤ V MENE SPOLOČENSTVA PRIJATIE 
PROGRAMOV A OPATRENÍ V RÁMCI DOHOVORU O PREVENCII 
ZNEČISTENIA MORÍ ZO ZDROJOV UMIESTNENÝCH NA PEVNINE 

Zastaraný 

KOM(1986)362/3 
1986/1019/CNS 

ODPORÚČANIE NA ROZHODNUTIE RADY, KTORÝM SA KOMISIA 
OPRÁVŇUJE V MENE SPOLOČENSTVA PREROKOVAŤ V RÁMCI OECD 
A UNEP POSTUPY OZNAMOVANIA A KONZULTAČNÉ POSTUPY, 
TÝKAJÚCE SA OBCHODU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI 

Zastaraný 

KOM(1995)325/2 
1995/0184/CNS 

NÁVRH UZNESENIA RADY O ROZVOJI A IMPLEMENTÁCII EURÓPSKEJ 
ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY 

Zastaraný. Rada prijala závery k danej záležitosti 
9. 11. 1995. 

KOM(1998) 344 Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpise Dohovoru EHK OSN o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia Európskym spoločenstvom 

Zastaraný. Rada prijala závery k danej záležitosti 
17. 6. 1998. 

KOM(2007)367 Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa Zastaraný. Komisia predložila upravený návrh KOM(2008) 
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2007/0126/COD zrušuje smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na 
koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych 
pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve 

762, ktorý zákonodarca prijal ako smernicu 2009/114/ES 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 87/372/EHS. 

KOM(2006) 255 Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzavretí dohody medzi Európskym 
spoločenstvom a vládou Bulharskej republiky o účasti Bulharska na práci 
Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti 

Zastaraný 

KOM(2006) 256 Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzavretí dohody medzi Európskym 
spoločenstvom a Rumunskom o účasti Rumunska na práci Európskeho 
strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti 

Zastaraný 

KOM (2006) 752/3 Návrhy rozhodnutí Rady o podpísaní v mene Európskej únie Protokolu 
medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou 
konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení 
Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, 
Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení 
Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju 
schengenského acquis 

Zastaraný v nadväznosti na nadobudnutie platnosti ZFEÚ; 
zlúčený s KOM (2006)752/4. 

KOM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv 
duševného vlastníctva 

Komisia má v úmysle predložiť nový návrh v roku 2011. 

KOM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Návrh ROZHODNUTIA RADY o zavedení, prevádzke a riadení 
komunikačnej infraštruktúry pre prostredie Schengenského informačného 
systému (SIS) 

Cieľom tohto návrhu (a nasledujúceho návrhu) bolo 
poskytnúť osobitný právny základ pre novú zmluvu na tieto 
činnosti. Keďže výberové konanie sa už ukončilo, tieto dva 
návrhy sú zastarané. 
 

KOM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Návrh NARIADENIA RADY o zavedení, prevádzke a riadení komunikačnej 
infraštruktúry pre prostredie Schengenského informačného systému (SIS) 

Cieľom tohto návrhu (a predchádzajúceho návrhu) bolo 
poskytnúť osobitný právny základ pre novú zmluvu na tieto 
činnosti. Keďže výberové konanie sa už ukončilo, tieto dva 
návrhy sú zastarané. 
 

KOM(1980)722 
1980/1031/CNS 

NÁVRH NARIADENIA RADY (EHS), KTORÉ SA TÝKA, POKIAĽ IDE 
O URČITÉ POPULÁCIE RÝB NACHÁDZAJÚCE SA V RYBOLOVNEJ 
OBLASTI SPOLOČENSTVA, STANOVENIA CELKOVÉHO POVOLENÉHO 
VÝLOVU NA ROK 1981 A PODMIENOK ODNÁŠANIA TOHTO VÝLOVU 
SPOLU S PODIELMI DOSTUPNÝMI PRE SPOLOČENSTVO 

Zastaraný 

KOM(2007)595 
2007/0222/APP 

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa Komisii povoľuje schváliť úpravy 
protokolov k dohodám o partnerstve v sektore rybolovu uzavretých medzi 
Európskym spoločenstvom a tretími krajinami 

Zastaraný v nadväznosti na nové legislatívne postupy 
prijímania dohody o partnerstve v sektore rybolovu podľa 
Lisabonskej zmluvy. 

KOM(2007) 782 Návrh ROZHODNUTIA RADY o vypovedaní protokolu, ktorým sa stanovujú 
možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore 
rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou 
republikou 

Zastaraný. Nariadenie Rady (ES) č. 704/2008 bolo prijaté 
15. júla 2008. 

KOM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Návrh nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom 
technických opatrení 

Zastaraný. Dňa 27. 11. 2009 bolo prijaté nariadenie Rady 
(ES) č. 1288/2009, v ktorom sa ustanovili prechodné 
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technické opatrenia od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011. 
KOM(1975)490 
1975/1012/CNS 

NÁVRH NARIADENIA RADY (EHS) TÝKAJÚCEHO SA SYSTÉMU 
MONITOROVANIA TRHOV NA PREPRAVU TOVAROV ŽELEZNICOU, PO 
CESTE A VNÚTROŠTÁTNYMI VODNÝMI CESTAMI MEDZI ČLENSKÝMI 
ŠTÁTMI 

Zastaraný 

KOM(2005)158/2 
2005/0060/CNS 

Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzavretí dohody medzi Európskym 
spoločenstvom a Bulharskou republikou o určitých aspektoch leteckých 
služieb 

Zastaraný  

KOM(2005)369/2 
2005/0148/APP 

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpise Dohody medzi Európskym 
spoločenstvom a Rumunskom o určitých aspektoch leteckých služieb 

Zastaraný  

KOM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zvýšení 
bezpečnosti dodávateľského reťazca 

Zastaraný. Ciele tohto návrhu pokrýva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 450/2008, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný 
Colný kódex). 

KOM(2005)468 
2005/0198/APP  

Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa v mene Európskeho spoločenstva 
povoľuje uzavrieť Memorandum o porozumení medzi Európskym 
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o príspevku Švajčiarskej 
konfederácie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rozšírenej 
Európskej únii a ktorým sa určité členské štáty oprávňujú uzavrieť so 
Švajčiarskou konfederáciou individuálne dohody o uplatňovaní memoranda 

Zastaraný. Návrh bol prekonaný Memorandom 
o porozumení medzi Európskou úniou a Švajčiarskom, 
podpísaným 27. februára 2006. 

KOM(1998) 339 Návrh ROZHODNUTIA RADY o dočasnom zákaze predaja geneticky 
modifikovanej kukurice (Zea mays L.) s kombinovanou modifikáciou pre 
insekticidálne vlastnosti, ktoré jej prepožičiava gén Bt-endotoxín, a zvýšenou 
odolnosťou proti herbicídu glufosinát amónny v Rakúsku 

Zastaraný 
 
 

KOM(1998) 340 Návrh ROZHODNUTIA RADY o dočasnom zákaze predaja geneticky 
modifikovanej kukurice (Zea mays L.) s kombinovanou modifikáciou pre 
insekticidálne vlastnosti, ktoré jej prepožičiava gén Bt-endotoxín, a zvýšenou 
odolnosťou proti herbicídu glufosinát amónny v Luxembursku 

Zastaraný 
 

KOM(2003)537 
2003/0208/COD 

Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné 
opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie 
a pristúpenia k Európskej únii (kodifikované znenie) 

Zastaraný. Prijala sa kodifikácia – nariadenie Rady (ES) 
č. 1215/2009 z 30. novembra 2009 – KOM (2008) 889. 

KOM(2004)232 
2004/0074/COD 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udeľovaní 
licencií podnikom v železničnej doprave (kodifikované znenie) 

Zastaraný. Má sa nahradiť novým prepracovaným návrhom, 
ktorý sa pripravuje. 

KOM(2006)286 
2006/0100/COD 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obmedzenom 
použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov 

Zastaraný. Prijala sa kodifikácia – smernica 2009/41/ES 
Európskeho parlamentu a Rady zo 6. mája 2009. 

KOM(2006)497 
2006/0164/COD 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o predkladaní 
štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich 
rybolov v severovýchodnom Atlantiku (kodifikované znenie) 

Zastaraný. Prijala sa kodifikácia – nariadenie (ES) 
č. 217/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 
2009 – KOM (2007) 762. 

KOM(2007) 344 
2007/0119/COD 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o povinných 
štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich 
umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (kodifikované znenie) 

Zastaraný. Základný právny akt zrušený nariadením (ES) 
č. 661/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009. 

KOM(2007) 451 
2007/0162/COD 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o svetle na 
osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich 

Zastaraný. Základný právny akt zrušený nariadením (ES) 
č. 661/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009. 
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prípojných vozidiel (kodifikované znenie) 
KOM(2007) 867 
2007/0298/COD 

Návrh ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
o usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete 
(kodifikované znenie) 

Zastaraný. Nahradený prepracovaným návrhom – 
KOM(2009)391. 

KOM(2007) 873  
2007/0299/COD 

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o navrátení 
predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského 
štátu (kodifikované znenie) 

Zastaraný. Komisia zamýšľa predložiť návrh na 
prepracovanie smernice 93/7/EHS v roku 2011. 

KOM(2003) 841  
2003/0331/CNS 

Návrh SMERNICE RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/49/ES 
o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov 
a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských 
štátov 

Zastaraný. Nový návrh je plánovaný na rok 2010/2011. 

KOM(2004)227/2 
2004/0072/CNS 

Návrh SMERNICE RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/12/EHS 
o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani 
a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov 

Zastaraný v nadväznosti na prijatie smernice 2008/118. 

SEK(2004)1015 Návrh ROZHODNUTIA č. 1/2004 ZMIEŠANEJ KOMISIE ES-EZVO 
„SPOLOČNÝ TRANZIT“, ktoré upravuje dohovor z 20. mája 1987, ktorý sa 
vzťahuje na režim spoločného tranzitu – Návrh spoločného stanoviska 
Spoločenstva  

Zastaraný. Navrhované úpravy boli začlenené do dohovoru 
(rozhodnutie 2005/558/ES zo 17. júna 2005).  

KOM(2006) 263 Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa Grécko a Portugalsko oprávňujú 
na zavedenie osobitných opatrení odlišne od článku 21 ods. 1 smernice 
Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa daní z obratu 

Zastaraný, keďže osobitné pravidlá sú v súčasnosti 
povolené samotnou smernicou (článok 199 smernice o DPH)  

KOM(1995)245/1 
1996/0053/APP 

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY O UZAVRETÍ, V MENE EURÓPSKEHO 
SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE A EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 
PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, DOČASNEJ DOHODY MEDZI EURÓPSKYM 
SPOLOČENSTVOM, EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM UHLIA A OCELE 
A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM PRE ATÓMOVÚ ENERGIU NA 
JEDNEJ STRANE A BIELORUSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ 
O OBCHODE A OBCHODNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH 

Vzhľadom na to, že návrh pochádza spred 15 rokov, zmenilo 
sa inštitucionálne aj politické prostredie. Komisia 
v súčasnosti pripravuje spoločný prechodný plán pre 
Bielorusko ako opatrenie prijaté v nadväznosti na závery 
zasadnutia Rady z novembra 2009.  

KOM(2005)326 
2005/0132/COD 

Návrh NARIADENIA RADY o rokovaniach o dohodách o obchode so 
službami inými ako je doprava 

Tento návrh sa stal zastaraný od nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy, ktorou sa na EÚ preniesla výhradná 
právomoc prerokúvať dohody v oblasti obchodu so službami. 

KOM(2006)559/2 
2006/0176/APP 

Návrh ROZHODNUTIA RADY o podpise dodatkového protokolu 
o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov k Európskej 
dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými 
štátmi na jednej strane a Bulharskom na strane druhej v mene Spoločenstva 
– PECA –  

Návrh sa stal zastaraný, keďže Bulharsko sa 1. januára 
2007 stalo členským štátom. 

KOM(2006)147 
2006/0052/COD 

Návrh NARIADENIA RADY o implementácii dohody uzatvorenej Európskym 
spoločenstvom po rokovaniach v rámci článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, 
ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej 
a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku 

Zastaraný. Cieľom návrhu bolo doplnenie prílohy I 
k nariadeniu Rady č. 2658/87 spôsobom, ktorý sa už 
uskutočnil v súvislosti s prijatím podobného „článku XXIV.6 
dohody“ s Čínskou ľudovou republikou (rozhodnutie Rady 
2006/398 a nariadenie Rady č. 838/2006). 
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