
CS    CS 

CS 



CS    CS 

 

EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 27.10.2010 
KOM(2010) 623 v konečném znění 
SVAZEK II 
 

PŘÍLOHY 
 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 

Pracovní program Komise na rok 2011 



 

CS 2   CS 

Příloha I : Strategické iniciativy, jejichž přijetí je naplánováno v roce 2011 
 

 Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Předpokládané 
datum přijetí 

Obnova hospodářského růstu v zájmu pracovních míst: urychlení směrem k 2020 
Upevňování správy ekonomických záležitostí a zahájení evropského semestru 
1 Průzkum ročního růstu Nelegislativní V návaznosti na sdělení Komise o Evropě 2020 představí Komise mimo jiné průzkum 

ročního růstu a příslušné doprovodné sdělení, které poslouží jako hlavní podklady pro 
diskuse na jarním zasedání Evropské rady. Průzkum bude obsahovat revizi, zprávu o 
pokroku a výhled do budoucna s návrhem strategického politického vedení horizontálně 
napříč členskými státy. 

I. čtvrtletí 2011 

2 Posilování správy ekonomických záležitostí – další 
řešení 

Legislativní Reakce na návrhy Komise ze dne 29. září 2010 zaměřené na upevnění evropského fiskálního 
rámce a na rozšíření makroekonomického dohledu v zájmu prevence nepříznivé 
makroekonomické nerovnováhy.  

I. čtvrtletí 2011 

Finanční regulace: dokončení reformy 
3 Změna nařízení o ratingových agenturách Legislativní Řešit stav, kdy se finanční instituce, investoři, dlužníci a veřejné subjekty příliš spoléhají na 

ratingy; řešit nedostatek hospodářské soutěže v odvětví ratingových agentur, vhodnost 
modelu „emitent platí“, jakož i zvláštnosti ratingů státního zadlužení. 

II. čtvrtletí 2011 

4 Legislativní iniciativa týkající se rámce pro řízení a 
řešení bankovní krize 

Legislativní Podpořit spolupráci a koordinaci mezi příslušnými orgány, vybavit je konzistentním 
souborem nástrojů a zavést fondy pro řešení problémů bank ex ante. 

II. čtvrtletí 2011 

5 Změna směrnic o kapitálových požadavcích ( (CRD 
IV) (převedení z roku 2010) 

Legislativní Obecný cíl: Nastavit regulační rámec tak, aby ještě lépe reagoval na tržní podmínky; 
podporovat finanční stabilitu, chránit zájmy věřitelů a daňových poplatníků, podporovat 
rovné podmínky na globální úrovni, zajišťovat mezinárodní konkurenceschopnost 
bankovního sektoru EU, dále podporovat integraci vnitřního trhu a rovné podmínky v EU. 

II. čtvrtletí 2011 

6 Revize směrnice o zneužívání trhu (převedení z roku 
2010) 

Legislativní Cílem iniciativy je a) rozšířit působnost zákazu manipulace s trhem a obchodování 
zasvěcených osob tak, aby pokrýval nové trhy/nástroje; b) zvýšit odrazující účinek směrnice 
o zneužívání trhu prostřednictvím účinnějšího a jednotnějšího prosazování ze strany 
příslušných správních orgánů, zejména pokud jde o postihy; a c) přistoupit k jednotnému 
kodexu, a sice vyjasněním některých ustanovení, případným omezením počtu možností 
volby a uvážení a snížením administrativní zátěže, především pro malé a střední podniky. 

I. čtvrtletí 2011 

7 Revize směrnice o trzích finančních nástrojů 
(MiFID) 

Legislativní Prohloubit důvěru investorů a dosáhnout zastřešujícího cíle v podobě rovných podmínek 
vedoucích k účinnému a transparentnímu fungování trhu. 

II. čtvrtletí 2011 

8 Směrnice o odpovědném poskytování a přijímání 
úvěrů 

Legislativní  Pomoci při vytváření integrovaného jednotného trhu pro hypoteční úvěry posilováním důvěry 
spotřebitelů, zvyšováním jejich ochrany, podporou přeshraničního poskytování a přijímání úvěrů a 
podporou hospodářské soutěže na trhu. Podpořit finanční stabilitu po celé EU zajištěním toho, aby 
fungování trhů s hypotečními úvěry nemohlo vést k přílišné zadluženosti, nespláceným půjčkám a 
zabavování majetku. Předložena bude spolu se sdělením o osvědčených postupech pro zamezení 
zabavování majetku v oblasti hypoték a s doporučením o finančním začleňování.  

I. čtvrtletí 2011 

9 Návrh legislativního předpisu o přístupu k 
základním bankovním službám 

Legislativní Podpořit plnou účast všech občanů EU na vnitřním trhu obecně a především pak podpořit 
přístup k online produktům a službám. Konkrétním cílem je zajistit, aby každý občan nebo 

I. čtvrtletí 2011  
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 Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Předpokládané 
datum přijetí 

rezident EU měl právo na základní bankovní služby včetně minimálních nástrojů pro 
elektronické platební operace. 

Inteligentní růst 
10 Sdělení o integrovanějším evropském systému 

normalizace a návrh právního předpisu o 
normalizaci pokrývající mimo jiné odvětví IKT. 

Nelegislativní / 
legislativní 

Iniciativa má v zájmu interoperability a podpory inovací na rychle se vyvíjejících globálních 
trzích zrychlit a modernizovat stanovování norem. 

I. čtvrtletí 2011 

11 Sdělení o modernizaci vysokoškolského vzdělávání Nelegislativní  Cílem je revidovat a navrhnout nové cíle pro budoucnost tohoto programu politiky. To může 
zahrnovat případné návrhy týkající se průhlednosti a systému hodnocení vysokoškolských 
institucí. 

III. čtvrtletí 2011 

Udržitelný růst 
12 Pracovní plán pro nízkouhlíkové hospodářství 2050 Nelegislativní  Toto sdělení se zabývá dočasným postupem pro přechod EU k nízkouhlíkovému 

hospodářství do roku 2050 (včetně důležitých bodů do roku 2030) s cílem zabezpečit EU 
energií, podpořit udržitelný růst a zaměstnanost a zajistit, aby navrhovaná opatření byla 
efektivnější z hlediska nákladů a nepřinášela negativní důsledky z hlediska distribuce. 
Výsledná vize potřebných strukturálních a technologických změn přispívá ke stěžejní 
iniciativě „Evropa účinněji využívající zdroje“ v rámci strategie Evropa 2020. 

I. čtvrtletí 2011 

13 Pracovní plán pro energetiku 2050 Nelegislativní  Pracovní plán představí řadu cest, kterými by se mohla do roku 2050 energetika EU vyvíjet 
směrem k nízkouhlíkovému systému účinně nakládajícímu se zdroji. Bude tak možné lépe 
posoudit následky dnešních rozhodnutí a lépe pochopit strategicky důležitá rozhodnutí, jež 
jsou v současné době zapotřebí (např. plánování infrastruktury).  

III. čtvrtletí 2011 

14 Pracovní plán pro iniciativu „Evropa účinněji 
využívající zdroje“  

Nelegislativní  Pracovní plán je součástí stěžejní iniciativy „Evropa účinněji využívající zdroje“, navazuje 
na další návrhy spadající do této iniciativy a doplňuje je, a jako takový stanoví soudržný 
rámec politik a opatření v řadě politických oblastí, který je zapotřebí pro přechod k 
hospodářství účinně nakládajícímu se zdroji. Cílem je zvýšit produktivitu zdrojů, oddělit 
hospodářský růst od využívání zdrojů a využívání zdrojů od dopadu na životní prostředí, 
zvýšit konkurenceschopnost a podpořit zabezpečení dodávek a nezávislost EU z hlediska 
zdrojů. 

II. čtvrtletí 2011 

15 Evropský plán energetické účinnosti do roku 2020 Nelegislativní  Sdělení vymezí klíčová opatření pro to, aby se do roku 2020 dosáhlo potenciálu nákladově 
efektivních energetických úspor ve výši 20 %. Opatření se budou týkat všech odvětví včetně 
stavebnictví, veřejných služeb, dopravy a průmyslu. Současně bude sdělení analyzovat 
zkušenosti získané při provádění prvního akčního plánu pro energickou účinnost. 

I. čtvrtletí 2011 

16 Směrnice o energetické účinnosti a energetických 
úsporách 

Legislativní  Iniciativa navazuje na evropský plán energetické účinnosti. Poskytne propracovanější rámec 
pro politiky členských států týkající se energetické účinnosti a energetických úspor, včetně 
cílů, úlohy vnitrostátních akčních plánů pro energickou účinnost, příkladné úlohy veřejného 
sektoru, financování a informování spotřebitele. Směrnice definuje také nástroje pro rozvoj 
trhu s energetickými službami a úlohu energetických společností v propagaci energetických 
úspor v celém dodavatelském řetězci včetně dodávek koncovým uživatelům. Směrnice 
stanoví rámcové podmínky pro zvýšenou účinnost výroby, přenosu a distribuce včetně 
posílených opatření na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla a na podporu 

III. čtvrtletí 2011 
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 Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Předpokládané 
datum přijetí 

dálkového vytápění či chlazení. Nahradí směrnici o energetických službách 2006/32/ES. 
17 Bílá kniha o budoucnosti dopravy (převedení z roku 

2010) 
 

Nelegislativní Bílá kniha načrtne budoucnost dopravy do roku 2050, aby bylo dosaženo vnitřního trhu v 
oblasti dopravy, inovací a moderní infrastruktury. Stanoví celkový rámec pro opatření v 
příštích deseti letech v oblastech dopravní infrastruktury, právních předpisů o vnitřním trhu, 
dekarbonizace dopravy, technologií pro řízení dopravy a čistá vozidla a využívání 
normalizace a nástrojů a pobídek založených na trhu.  

I. čtvrtletí 2011 

Růst podporující začlenění 
18 Legislativní iniciativa týkající se vysílání 

pracovníků 
Legislativní  Obecným cílem je zlepšit provádění a prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků. 

Konkrétněji má iniciativa zajistit účinné dodržování práv vysílaných pracovníků a vyjasnit 
povinnosti vnitrostátních orgánů a podniků. Jejím cílem je rovněž zlepšit spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány a také poskytování informací firmám a pracovníkům, zajistit účinné 
dodržování prostřednictvím postihů a nápravných opatření a předejít obcházení či zneužívání 
platných pravidel.  

IV. čtvrtletí 2011 

19 Revize směrnice o pracovní době (směrnice 
2003/88) (převedení z roku 2010) 

Legislativní  Cílem je upravit směrnici v souladu s novými skutečnostmi, jež vyvstaly v souvislosti s 
novými pracovními zvyklostmi, a vyjasnit její provádění, zejména co se týče otázky pracovní 
pohotovosti. Při rozhodování o rozsahu revize budou zohledněny výsledky konzultací se 
sociálními partnery. 

III. čtvrtletí 2011 

20 Revize pravidel státní podpory, jež se vztahují na 
služby obecného hospodářského zájmu: 
— rámec pro státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby, 
— rozhodnutí Komise o použití ustanovení čl. 106 
odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

Nelegislativní Platnost rámce i rozhodnutí vyprší v listopadu 2011. Cílem revize je posoudit současná 
ustanovení a prozkoumat možnosti úpravy a zlepšení pravidel. 

IV. čtvrtletí 2011 

21 Bílá kniha o důchodech Nelegislativní V důsledku rychlého stárnutí populace čelí důchodové systémy bezprostřednímu i 
dlouhodobému tlaku. Pokud má EU náležitě podpořit a doplnit úsilí členských států o 
zajištění přiměřených a udržitelných důchodů pro občany, je třeba jako celek revidovat 
dosud nekomplexní a roztříštěný evropský rámec pro politickou koordinaci a právní 
předpisy. V návaznosti na rozsáhlou konzultaci, jež byla zahájena zelenou knihou (7. 7. 
2010), by bílá kniha řešila některé nebo všechny zjištěné záležitosti. 

III. čtvrtletí 2011 

Využití potenciálu jednotného trhu pro růst 
22 Legislativní návrh týkající se kolektivní správy práv Legislativní Položit jasný a pevný rámec pro přeshraniční služby, jež závisí na vyřešení řady autorských práv. 

Větší počet přeshraničních služeb přispěje k rozšíření nabídky pro zákazníky.  
I. čtvrtletí 

23 Legislativní návrh týkající se společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 
osob 

Legislativní Cílem návrhu je zjednodušení daňových předpisů, snížení nákladů na dodržování požadavků 
a odstranění daňových překážek, s nimiž se společnosti v současnosti potýkají, pokud působí 
na přeshraničním základě. 

I. čtvrtletí 2011 

24 Sdělení o budoucí strategii v oblasti DPH Nelegislativní Účelem sdělení bude určit opatření, která mohou snížit administrativní zátěž, bojovat proti 
podvodům, modernizovat a zjednodušit stávající systém.  

IV. čtvrtletí 2011 

25 Sdělení navazující na konzultace o kolektivní Nelegislativní Sdělení má představit obecné zásady, pokud jde o kolektivní nápravu a budoucí politické IV. čtvrtletí 2011 
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 Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Předpokládané 
datum přijetí 

nápravě 
 

strategie. Bude navazovat na veřejnou konzultaci zahájenou v roce 2010. 

26 Legislativní návrh týkající se alternativního řešení 
sporů (ADR) v EU 

Legislativní  Alternativní řešení sporů může spotřebitelům přinést nenákladnou, snadnou a rychlou 
nápravu. Může být zásadním nástrojem pro zachování jména podniku, pro udržení vztahů se 
zákazníky a pro zachování jejich důvěry. Potenciál ADR nebyl plně využit. Pomocí ADR 
nelze vyřešit všechny spory se zákazníky, a to kvůli absenci režimů v určitých odvětvích. 
Povědomí zákazníků a podniků o ADR je stále malé. Podpora mechanismu alternativního 
řešení sporů zlepší důvěru spotřebitelů v přeshraniční nakupování a fungování vnitřního trhu. 

IV. čtvrtletí 2011 

27 Balíček opatření týkajících se letišť: 1) posouzení a 
vypracování přehledu, pokud jde o kapacitu letišť; 
2) revize nařízení o přidělování letištních časů; 3) 
revize směrnice o odbavovacích službách; 4) revize 
směrnice o emisích hluku v letectví 

Legislativní / 
nelegislativní  

Sdělení se bude zabývat současným stavem politiky týkající se letišť. Doprovázet jej budou 
revidované legislativní návrhy o odbavovacích službách, o přidělování letištních časů a o 
emisích hluku a také nový návrh na posouzení a vypracování přehledu, pokud jde o kapacitu 
letišť. 

II. čtvrtletí 2011 

Občanská agenda: svoboda, bezpečnost a právo 
28 Právní nástroj k evropskému smluvnímu právu Legislativní  Iniciativa navazuje na zelenou knihu z roku 2010. Definuje politické rozhodnutí Komise 

snížit transakční náklady a právní nejistotu pro podniky a řešit malou důvěru spotřebitelů ve 
vnitřní trh, které jsou zapříčiněny rozdíly ve vnitrostátním smluvním právu. 

IV. čtvrtletí 2011 

29 Nařízení o zlepšení účinnosti výkonu soudních 
rozhodnutí v Evropské unii: přeshraniční vymáhání 
dluhů 

Legislativní  Cílem této iniciativy je navrhnout napříč členskými státy soudržný přístup k přeshraničnímu 
vymáhání dluhů prostřednictvím obstavení bankovních účtů, což by zjednodušilo situaci 
věřitelů čelících přeshraničním sporům a zajistilo účinné prosazování jejich nároků v 
zahraničí.  

II. čtvrtletí 2011 

30 Směrnice o právech obětí trestného činu a o podpoře 
poskytované těmto obětem 

Legislativní  Cílem této iniciativy je vytvořit komplexní soubor opatření na ochranu obětí trestných činů 
tak, aby se těmto obětem dostávalo ve všech členských státech EU potřebné pomoci (právní, 
psychologické a jiné), aby tyto oběti měly přístup ke spravedlnosti a svým příslušným 
právům a aby se v případě nebezpečí těšily dostatečné ochraně. 

II. čtvrtletí 2011 

31 Iniciativy týkající se inteligentních hranic:  
 
— legislativní návrh na vytvoření systému 
vstupu/výstupu (EES), 
 
— legislativní návrh na vytvoření programu 
registrovaných cestujících (RTP), 
 
— legislativní návrh na změnu Schengenského 
hraničního kodexu, 
 
— sdělení o možnosti zavedení systému EU ESTA 

Legislativní / 
nelegislativní 

Cílem je chránit bezpečnost našich hranic a zajistit přitom, aby díky používání moderních 
technologií ve správě hranic zůstala Evropa přístupná pro pravidelné cestující. Systém EES 
by poskytoval informace, jež by pomáhaly identifikovat a zadržovat nezákonné přistěhovalce 
(především osoby překračující povolenou délku pobytu), a jež by tak odrazovaly nelegální 
přistěhovalectví. Systém by také přispěl k udržení vysoké míry bezpečnosti, neboť by 
poskytoval informace, jež by pomáhaly předcházet terorismu a závažné trestné činnosti a jež 
by umožňovaly zadržovat osoby podezřelé z terorismu a trestné činnosti.  
 
Program RTP by na druhé straně usnadňoval překračování vnějších hranic EU pro 
pravidelné, dříve kontrolované a prověřené cestující ze třetích zemí a zároveň by zajišťoval 
celkovou soudržnost hraniční politiky EU. Systémy EES a RTP by tedy dále rozvinuly 
integrovanou správu hranic tím, že by umožňovaly snadnější a rychlejší přístup na území EU 
pro osoby, které jsou k tomu oprávněny, a zároveň tím, že by představovaly zásadní nástroje 
pro boj proti nelegální migraci a bezpečnostním hrozbám. 

II. čtvrtletí 2011 
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 Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Předpokládané 
datum přijetí 

 
Schengenský hraniční kodex bude třeba upravit, aby byly zohledněny technické změny 
vyplývající z návrhů EES a RTP. 
 
Poté, co Spojené státy americké a Austrálie zavedou elektronický systém cestovních 
povolení (ESTA), bude ve sdělení posouzeno, zda by podobný systém měla zavést v rámci 
své integrované správy hranic a jako doplněk své stávající vízové politiky i EU. 

32 Iniciativy týkající se ochrany zákonného 
hospodářství:  
 

– sdělení o souhrnné politice proti korupci,  

– návrh nového právního rámce pro zabavování a 
zpětné získávání majetku pocházejícího z trestné 
činnosti 

– sdělení o strategii pro boj proti podvodům 

Nelegislativní 
/ legislativní 

Ochrana zákonného hospodářství je prioritou pro to, aby EU mohla dosáhnout cílů 
vytyčených ve strategii EU 2020. Sdělení o souhrnné politice proti korupci se bude zabývat 
zřízením hodnotícího mechanismu k posuzování protikorupčních snah v EU a za tímto 
účelem představí možnosti spolupráce se Skupinou států proti korupci (GRECO).  
 
Návrh nového právního rámce EU pro zabavování a zpětné získávání majetku pocházejícího 
z trestné činnosti se zaměří na posílení stávajících nástrojů tak, aby se efektivněji řešila 
otázka výnosů z trestné činnosti. 
 
Komplexní strategie proti podvodům položí rámec pro lepší ochranu finančních zájmu EU 
napříč různými odvětvími politiky.  

II. čtvrtletí 2011 

33 Nový komplexní právní rámec pro ochranu osobních 
údajů v EU (převedení z roku 2010) 

Legislativní Iniciativa má modernizovat stávající systém pro ochranu osobních údajů ve všech oblastech 
činnosti Unie tak, aby se ve světle globalizace, nových technologií a požadavků veřejných 
orgánů zachovalo účinné uplatňování zásad ochrany údajů a aby se zlepšila současná 
legislativa upravující ochranu údajů.  

II. čtvrtletí 2011 

34 Návrhy na aktualizaci legislativy týkající se civilní 
ochrany 

Legislativní  Hlavním cílem je posílit kapacitu EU, pokud jde o reakce na katastrofy, připravenost a 
prevenci (např. prostřednictvím zlepšené koordinace a vylepšených opatření zacílených na 
zaručení dostupnosti hlavního souboru prostředků civilní ochrany), a to v souladu s návrhy 
definovanými ve sdělení o posílení kapacity EU, pokud jde o reakce na katastrofy, z 
listopadu 2010. 

IV. čtvrtletí 2011 

Evropa ve světě: zvyšování naší váhy na světové scéně 
Komplexní obchodní politika 
35 Návrh na posílení podpory malých a středních 

podniků EU na trzích mimo EU 
Nelegislativní 
/ legislativní 

Hlavním cílem podpory podniků na úrovni EU je poskytnout dodatečnou pomoc, kterou 
potřebují malé a střední podniky k tomu, aby měly přístup na nejvýznamnější trhy mimo EU 
a mohly na nich působit (pokud taková pomoc nabízí skutečnou přidanou hodnotu). V 
závislosti na stávajícím a potenciálním trhu může být zapotřebí služeb EU souvisejících s 
pomocí v přístupu na trh, ochranou práv duševního vlastnictví, stanovováním norem a 
regulačními otázkami. Tyto služby budou uzpůsobeny potřebám malých a středních podniků 
EU zjištěným v místě pro každý konkrétní trh a také službám, které již v místě nabízejí jiní 
poskytovatelé služeb, např. členské státy nebo unijní podnikatelská sdružení, jako jsou 

IV. čtvrtletí 2011 
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 Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Předpokládané 
datum přijetí 

evropské podnikatelské organizace, které již v mnoha třetích zemích existují. Poskytované 
služby by měly doplňovat a posilovat služby stávajících poskytovatelů a mezi poskytovateli 
by měla probíhat spolupráce. 

36 Iniciativa týkající se přístupu podniků a produktů 
třetích zemí na unijní trh s veřejnými zakázkami 
(MASP – systém pro přístup na trh s veřejnými 
zakázkami) 

Legislativní  Hlavním cílem tohoto nařízení je zlepšit podmínky, za nichž se mohou podniky EU účastnit 
výběrových řízení na veřejné zakázky mimo EU. Unijní dodavatelé v tomto směru v 
současné době čelí u mnoha hlavních obchodních partnerů EU restriktivním praktikám. 
Návrh je tudíž snahou položit určitý rámec pro to, aby EU mohla podnikat účinné kroky v 
oblasti společné obchodní politiky a řešit restriktivní praktiky, které v souvislosti s veřejnými 
zakázkami uplatňují někteří obchodní partneři EU. 

III. čtvrtletí 2011  

37 Návrh nařízení EP/Rady o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí (GSP) ode dne 
1. ledna 2014 

Legislativní  Nové nařízení přezkoumá a zdokonalí stávající nařízení o GSP tak, aby se zajistila jeho 
jednoduchost a předvídatelnost a aby se co nejvíce zvýšila jeho podpora udržitelného rozvoje 
a rozvojových zemí, které to nejvíce potřebují. 

I. čtvrtletí 2011 

Rozšíření EU, politika sousedství, rozvojová politika a humanitární pomoc 
38 Iniciativa pro modernizaci rozvojové politiky EU Nelegislativní  Iniciativa stanoví nové směry rozvojové politiky. Bude navazovat na výsledky konzultace, 

která byla zahájena v souvislosti se zelenou knihou o rozvojové politice EU na podporu 
udržitelného růstu podporujícího začlenění, jakož i na další prvky (např. zelenou knihu o 
rozpočtové podpoře). Součástí budou iniciativy: posilování růstu a investic (tvorba 
pracovních míst ve spolupráci se soukromým sektorem); rozpočtová podpora; udržitelný 
rozvoj/změna klimatu a energetika coby motor růstu.  

IV. čtvrtletí 2011 

39 Modernizace humanitární pomoci  Legislativní  Hlavním cílem revize nařízení Rady 1257/96 o humanitární pomoci je uzpůsobit předpis 
nové politice/institucionálnímu prostředí.  

IV. čtvrtletí 2011 

Od vstupů k dopadům: co nejlépe využívat politiky EU 
Moderní rozpočet pro budoucnost Evropy 
40 Návrh nového víceletého finančního rámce včetně 

návrhů týkajících se různých oblastí politiky 
Legislativní / 
nelegislativní  

Stanovení rozpočtových priorit a návrh nového víceletého finančního rámce pro nadcházející 
období. Součástí postupu bude: 
1) sdělení Komise o příštím víceletém finančním rámci; 
2) Komisí vypracovaný návrh nařízení Rady o novém víceletém finančním rámci; 
3) Komisí vypracovaný návrh nového rozhodnutí o vlastních zdrojích; 
4) Komisí vypracovaný návrh nové interinstitucionální dohody o řádném finančním řízení a 
spolupráci v rozpočtových věcech. 
 

S ostatními orgány proběhnou podrobná jednání o přezkumu rozpočtu EU a Komise povede 
konzultace zaměřené zejména na společnou zemědělskou politiku, společnou rybářskou 
politiku, politiku soudržnosti a politiku v oblasti výzkumu. V návaznosti na tato jednání a 
konzultace Komise předloží ambiciózní návrhy příští generace finančních programů a 
nástrojů, aby se zlepšil soulad mezi rozpočtem EU a politickými prioritami, zejména pak 
strategií Evropa 2020. Tyto návrhy budou předloženy v několika balíčcích v druhé polovině 
roku 2011. Mezi důležité oblasti politiky, kterými se bude finanční rámec zabývat, budou 

II. čtvrtletí 2011 
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patřit zemědělství, změna klimatu, soudržnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost, životní 
prostředí; infrastruktura v oblasti IKT, energetiky, TEN-T a dopravy; rybolov a námořní 
záležitosti, spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, výzkum a inovace aj. 
Pozornost bude věnována i vnějšímu promítnutí unijních zájmů ve světě. Stávající systém 
bude v zájmu optimalizace správy a dopadu zefektivněn a zjednodušen, například tím, že se 
bude klást větší důraz na finanční inženýrství a pákové financování. 
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Příloha II: Orientační seznam možných, zvažovaných iniciativ* 
 

*Iniciativy jsou seskupeny podle oblastí politiky. Iniciativy označené hvězdičkou jsou iniciativy týkající se právně nevynunitelných předpisů. 
 

2011 
Č. Hlava Druh iniciativy Popis rozsahu cílů 

 
Hospodářská soutěž 
1 Přezkum rámce pro státní 

podporu pro odvětví stavby lodí 
Nelegislativní Přezkum bude zahrnovat otázky, zda jsou nadále zapotřebí zvláštní odvětvová pravidla, a pokud ano, nakolik jsou nutné 

změny stávajících pravidel. 
2 Sdělení Komise o vyčíslování 

škody v žalobách o náhradu 
škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel  

Nelegislativní Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel z roku 2008 poskytla 
vnitrostátním soudům a stranám nezávazná pragmatická doporučení, pokud jde o kvantifikaci v občanskoprávních 
sporech. Komise hodlá přijmout sdělení, v němž provede určitou ekonomickou analýzu škody, která je způsobována 
porušováním antimonopolních pravidel, a metod, které jsou k vyčíslení této škody běžně používány. 

3 Pokyny pro státní podporu v 
námořní dopravě 

Nelegislativní Cílem iniciativy je přezkoumat pokyny pro státní podporu v námořní dopravě 

4 Pokyny pro státní podporu v 
kontextu systému pro 
obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů 

Nelegislativní Je třeba přijmout pokyny za účelem stanovení pravidel pro podporu spojenou se systémem obchodování s emisemi. 

5 Pokyny k záchraně a 
restrukturalizaci finančních 
institucí 

Nelegislativní V souvislosti s finanční krizí přijala Komise v roce 2009 sdělení o restrukturalizaci bank, ve kterém jsou podrobně 
uvedeny konkrétní podmínky, jež musí splňovat banky ve specifickém kontextu státní podpory finančním institucím v 
důsledku krize podle čl. 107 odst. 3 písm. b). V zájmu zapracování zkušeností získaných v době krize a v zájmu 
znovuzavedení režimu pro finanční odvětví podle čl. 107 odst. 3 písm. c) budou připraveny nové pokyny k záchraně a 
restrukturalizaci finančních institucí. 

Digitální agenda 
6 Revize směrnice o opakovaném 

použití informací veřejného 
sektoru 2003/98/ES 

Legislativní  Revize směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru 2003/98/ES se zaměří na: 1) působnost nástroje; 2) 
omezení poplatků za opakované použití informací veřejného sektoru a 3) objasnění zásady, aby byly veškeré materiály, 
které jsou obecně dostupné, rovněž opakovaně použitelné pro nekomerční a komerční účely. 

7 Sdělení o soukromí a důvěře v 
digitální Evropě: zajištění důvěry 
občanů v nové služby 

Nelegislativní Z přezkumu telekomunikačního balíčku vyplynula řada otázek, které je třeba řešit, aby se zvýšila úroveň ochrany práv 
uživatelů elektronických komunikací. Evropský parlament konkrétně požadoval více jasnosti, pokud jde o právní 
postavení IP adres, internetovou inzerci založenou na chování uživatelů, ochranu soukromí v aplikacích Web 2.0 (např. 
služby sociálních sítí) a práva uživatelů soukromých sítí. Sdělení má doplňovat přezkum unijního rámce pro ochranu 
údajů.  

8 Doporučení Komise o systému 
eCall* 

 Doporučení členským státům, které se bude týkat operátorů mobilních sítí a přenosu volání eCall, včetně minimálního 
souboru údajů (MSD), z palubních systémů do center tísňového volání. Pokyny by se opíraly o jednotné evropské číslo 
tísňového volání posílené o lokalizační funkci (E112) a soubor norem týkajících se přenosu volání eCall včetně zavedení 
diskriminátoru eCall (identifikátoru eCall) do mobilních sítí.  
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9 Návrh doporučení Rady na 
posílení bezpečnosti sítí a 
informací pomocí norem a 
pokynů v oblasti veřejných 
zakázek* 

 Doporučení Rady na podporu přijetí bezpečnostních norem IT při zadávání veřejných zakázek. 

10 Akční plán týkající se přístupnosti 
k internetu 

Opatření Komise Jsou zapotřebí koordinované akce, aby bylo možné zajistit, že nový elektronický obsah bude plně dostupný osobám s 
postižením. Veřejné internetové stránky a on-line služby v EU, které jsou důležité pro plnou účast na veřejném životě, by 
konkrétně měly být uvedeny do souladu s mezinárodními normami o přístupnosti obsahu internetových stránek. Na 
základě posouzení možností budou do roku 2011 předloženy návrhy, které zajistí, že internetové stránky veřejného 
sektoru (a stránky poskytující občanům základní služby) budou do roku 2015 plně přístupné. 

11 Možná revize/objasnění 
ustanovení o univerzální službě v 
elektronické komunikaci 

Legislativní / nelegislativní Cílem iniciativy je revidovat ustanovení o univerzální službě (kapitola II směrnice o univerzální službě 2002/22/ES) ve 
světle technologického, tržního a sociálního vývoje. 

12 Sdělení o kolektivním využívání 
rádiového spektra 

Nelegislativní V rámci programu pro politiku rádiového spektra je plánováno sdělení s cílem podpořit kolektivní využívání spektra 
(CUS). Sdělení popíše tento model správy spektra a jeho úlohu v rovnováze mezi různými modely. Podá přehled o 
současném CUS, o shodách a rozdílech v porovnání s jinými přístupy, o výhodách a přínosech tohoto modelu a také o 
problémech, které je třeba řešit.  

13 Revize směrnice o elektronických 
podpisech v návaznosti na akční 
plán pro elektronické podpisy a 
elektronickou identifikaci 
zaměřený na usnadnění 
poskytování přeshraničních 
veřejných služeb v rámci 
jednotného trhu;  
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 1999/93/ES o zásadách 
Společenství pro elektronické 
podpisy 

Legislativní Akční plán pro elektronické podpisy a elektronickou identifikaci z roku 2008 usiluje o celoevropské řešení pro 
přeshraniční využívání elektronických veřejných služeb. Zpráva o pokroku byla plánována v roce 2010. Komise posoudí 
zda jsou zapotřebí další horizontální anebo odvětvové iniciativy.  

14 Vzájemné uznávání, pokud jde o 
identifikaci a elektronické 
ověřování 

Legislativní Toto rozhodnutí má stanovit minimální soubor zásad pro vzájemné uznávání vnitrostátních mechanismů pro 
elektronickou identifikaci a ověřování v případech, kdy se v přeshraničním kontextu používají elektronické průkazy 
totožnosti.  

15 Zpráva o výsledcích přezkumu 
fungování nařízení o roamingu 

Nelegislativní / legislativní Podle pozměněného nařízení o roamingu musí Evropská komise vyhotovit do 30. června 2011 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, která přezkoumá fungování nařízení a zhodnotí, zda bylo dosaženo jeho cílů. Podle čl. 11 odst. 1 
pozměněného nařízení o roamingu musí zpráva přezkoumat vývoj u velkoobchodních a maloobchodních poplatků za 
roaming pro hlasová volání, krátké textové zprávy (SMS) a datové komunikační služby a musí posoudit dostupnost a 
kvalitu služeb včetně těch, které jsou k roamingu alternativou. 

16 Sdělení o digitalizaci a 
uchovávání digitálních záznamů 

Nelegislativní Sdělení: 
1) podá přehled o vývoji, k němuž došlo v členských státech v oblasti digitalizace a uchovávání digitálních záznamů;  
2) podá zprávu o vývoji evropské digitální knihovny Europeana;  
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3) podá zprávu o zjištěních „výboru moudrých“ pro digitalizaci;  
4) vyzve členské státy, aby se zabývaly dosud nevyřešenými oblastmi, a  
5) načrtne další kroky ze strany Komise. 

Hospodářské a měnové záležitosti 
17 Sdělení o veřejných financích v 

EMU pro rok 2011 
Nelegislativní Sdělení o veřejných financích v EMU pro rok 2011 předkládá v zhuštěné podobě důsledky/problémy politiky uvedené ve 

výroční zprávě o veřejných financích. Zpráva o veřejných financích přezkoumává fiskální vývoj v členských státech EU a 
pojednává o aktuálních otázkách v oblasti tvorby fiskální politiky a fiskálního dohledu v EU. 

18 Sdělení o inovativních finančních 
nástrojích pro nový víceletý 
finanční rámec 

Nelegislativní Podskupina komisařů zabývající se inovativními finančními nástroji by měla přijmout zásady pro navrhování a provádění 
inovativních finančních nástrojů na podporu strategie Evropa 2020 a vnější služby v období 2014–2020. Rovněž se od ní 
očekává, že dokončí nové společné nástroje s EIB a také další nástroje kapitálového trhu jako dluhopisy projektů nebo 
finanční nástroje provozované společně s vnitrostátními veřejnými finančními institucemi a mezinárodními finančními 
institucemi. Sdělení tyto zásady a nástroje definuje, aby o nich byl informován EP, Rada a zúčastněné strany. Bylo by 
podporou pro návrhy Komise na nový víceletý finanční rámec. 

Vzdělávání, kultura a mládež 
19 Sdělení Komise o iniciativě 

týkající se nových dovedností 
Nelegislativní Sdělení se týká iniciativy „Novými dovednostmi k novým povoláním“ a usiluje o rozvinutí přístupu zaměřeného na 

klíčové dovednosti v oblasti odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých a vysokoškolského vzdělávání. Navazuje na 
doporučení o klíčových kompetencích z roku 2006, ale záležitosti rozvíjí do větší šíře. Sdělení podporuje úsilí v 
členských státech o modernizaci těchto oblastí vzdělávání a školení a zaměřuje se především na otázky posuzování a 
ověřování a také na to, aby se v oblasti dovedností rozvíjel společný jazyk mezi vzděláváním/školením a prací. 
Zohledněny jsou také návrhy na fórum na vysoké úrovni o základních dovednostech a na evropský pas dovedností. 

20 Doporučení o podpoře a uznávání 
informálního a neformálního 
učení * 

 Součást iniciativy Mládež v pohybu. Doporučení popíše, jak by vnitrostátní rámce pro kvalifikaci měly usnadnit podporu 
informálního a neformálního učení a uznávání jeho výsledků, jak by měly zajistit přechod mezi odborným vzděláváním a 
přípravou a vysokoškolským vzděláváním a jak by měly podporovat profesionalitu a uznání těch, kteří se tomuto učení 
věnují (zejména v oblasti mládeže). 

21 Využití potenciálu kulturních a 
tvůrčích odvětví 

Nelegislativní Cílem je podpořit vhodné podmínky pro kulturní a tvůrčí odvětví (CCI) tak, aby se mohla rozvíjet a přispívat k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Iniciativa by měla pro kulturní a tvůrčí odvětví (zejména 
malé a střední podniky) usnadnit přístup k financování, zlepšit sledování jejich potřeb, pokud jde o dovednosti, měla by je 
lépe zasadit do regionálních rozvojových strategií a vytvořit „tvůrčí partnerství“ mezi nimi a vzdělávacími 
institucemi / podniky / správou. 

Zaměstnanost, sociální věci a začleňování 
22 Návrh rozhodnutí Rady o 

hlavních směrech politik 
zaměstnanosti  

Legislativní Podle článku 148 SFEU Rada na návrh Komise každoročně stanoví hlavní zásady, které berou členské státy v úvahu při 
své politice zaměstnanosti. Návrh Komise se přijímá každým rokem v lednu, počínaje rokem 2011. 

23 (Druhá fáze) konzultace 
sociálních partnerů, pokud jde o 
ochranu zdraví pracovníků před 
riziky spojenými s vystavením 
tabákovému kouři na pracovišti. 

Nelegislativní V EU je tabákovému kouři na pracovišti vystaveno přibližně 7,5 milionu pracovníků. Vystavení tabákovému kouři přitom 
může způsobovat rakovinu plic, kardiovaskulární choroby a řadu dalších zdravotních problémů. Existují důkazy o tom, že 
v roce 2002 došlo v EU v důsledku vystavení tabákovému kouři na pracovišti k 7000 úmrtí. Přestože mnoho členských 
států již v této oblasti zasáhlo, v Evropské unii není pro pracovníky zavedena žádná jednotná nebo komplexní ochrana. 
První fázi konzultací s evropskými sociálními partnery o možném nasměrování unijní iniciativy na ochranu osob před 
tabákovým kouřem na pracovišti zahájila Komise v souladu s článkem 154 SFEU v prosinci 2008. 
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24 Návrh na změnu několika směrnic 
ES v oblasti pracovního práva za 
účelem zahrnutí pracovníků v 
námořní dopravě nebo plavidel do 
jejich oblasti působnosti 

Legislativní Cílem návrhu je zajistit pracovníkům v námořní dopravě stejnou úroveň zaměstnaneckých práv jako pracovníkům na pobřeží. 
Řada směrnic v oblasti pracovního práva totiž v současnosti námořníky ze své oblasti působnosti vylučuje. Změny, které by se 
měly dotknout několika směrnic, buď zahrnou námořníky do jejich oblasti působnosti, nebo pro ně stanoví zvláštní zacházení s 
cílem zajistit rovnocennou úroveň ochrany při současném zohlednění zvláštních okolností a celkového ekonomického prostředí 
v tomto odvětví.  

25 (První fáze) konzultace evropských 
sociálních partnerů o přezkumu 
směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 
8. října 2001, kterou se doplňuje 
statut evropské společnosti s 
ohledem na zapojení zaměstnanců 

Nelegislativní Cílem konzultace je zjistit názor evropských sociálních partnerů na možnou revizi směrnice 2001/86, kterou by se 
zjednodušila ustanovení o zastoupení zaměstnanců v evropských podnicích, a o rozsahu takovéto revize. Konzultace 
proběhne po zveřejnění zprávy Komise o provádění nařízení 2157/2001.  

26 (První fáze) konzultace evropských 
sociálních partnerů o přezkumu 
směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 
22. července 2003, kterou se 
doplňuje statut evropské družstevní 
společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců 

Nelegislativní Cílem konzultace je zjistit názor evropských sociálních partnerů na možnou revizi směrnice 2003/72. Konzultace 
proběhne po zveřejnění zprávy Komise o provádění nařízení 1435/2003 (statut evropské družstevní společnosti). 

Energetika 
27 Iniciativa na podporu zavádění 

inteligentních sítí 
Legislativní  Tato legislativní iniciativa položí rámec pro zavádění inteligentních sítí v členských státech. Velkoplošné zavádění inteligentních 

sítí je klíčovým krokem ke zvýšení energetické účinnosti, k podpoře odběru elektřiny z obnovitelných zdrojů a ke zřízení 
infrastruktury pro elektrická vozidla. Definována budou mimo jiné jakostní kritéria, kterým musím inteligentní sítě vyhovovat, a 
povinnost vypracovávat vnitrostátní plány. 

28 Sdělení o zabezpečení dodávek 
energie a o mezinárodní 
spolupráci  

Nelegislativní Sdělení bude komplexní analýzou vnější dimenze energetické politiky EU. Sdělení vytyčí priority pro vnější spolupráci 
EU v oblasti energetiky tak, aby se plnily cíle energetické politiky EU podle článku 194 SFEU. 

Rozšíření a politika sousedství 
29 Balíček rozšíření pro rok 2011 Nelegislativní Komise byla vyzvána, aby podala zprávu o kandidátských zemích a zemích, které se účastní procesu stabilizace a 

přidružení. Strategický dokument Komise umožňuje Evropské radě stanovit na konci každého roku hlavní strategické 
směry rozšíření. 

30 Stanovisko Komise k žádosti 
Srbska o členství v EU 

Nelegislativní Posouzení připravenosti Srbska na splnění kodaňských kritérií pro členství v EU a podmínek stanovených pro proces 
stabilizace a přidružení, posouzení dopadu, který může mít přistoupení Srbska na příslušné politiky EU, a doporučení 
Radě, pokud jde o odpověď na žádost Srbska.  

31 Každoroční balíček týkající se 
evropské politiky sousedství 

Nelegislativní Připraveno bude sdělení, které po pěti letech od jejího zřízení vyvodí závěry ze strategického přezkumu evropské politiky 
sousedství. Sdělení bude vycházet ze široce pojaté konzultace, do níž budou zapojeny členské státy, partnerské země a jiné 
zúčastněné strany. Sdělení bude doprovázet 14 pracovních dokumentů útvarů Komise (12 zpráv o jednotlivých zemích, 
odvětvová zpráva a zpráva o Východním partnerství s přihlédnutím k summitu Východního partnerství, který se bude konat v 
prvním pololetí roku 2011).  

Životní prostředí 
32 Revize seznamu prioritních látek 

podle rámcové směrnice o vodě  
Legislativní V rámcové směrnici o vodě je stanoven požadavek, aby Komise každé čtyři roky revidovala seznam prioritních látek. 

Prioritními látkami jsou látky, které představují riziko pro vodní prostředí nebo prostřednictvím vodního prostředí na 
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úrovni EU. Jedná se o součást základu unijní strategie pro boj proti chemickému znečištění vod EU. 
33 Sdělení o provádění 

environmentálních předpisů a 
politiky EU – společná výzva  

Nelegislativní Sdělení se bude zabývat nedostatky v provádění environmentálních předpisů, navrhne strategický směr pro další vývoj a 
prozkoumá řadu praktických způsobů, jak zacelit současné mezery v provádění unijního acquis. Mezi otázkami, které je třeba 
řešit, je zlepšení soudržnosti legislativy, silnější podpora dodržování předpisů, posílení účinnosti inspekcí, posílení úlohy 
vnitrostátních soudců při provádění právních předpisů EU aj.  

Zdraví a ochrana spotřebitele 
34 Návrh revize rozhodnutí o 

přenosných nemocích ve spojení s 
iniciativou na prevenci a kontrolu 
dalších závažných přeshraničních 
zdravotních hrozeb na úrovni EU 
(zdravotní bezpečnost v Evropské 
unii) 

Legislativní Cílem iniciativy „zdravotní bezpečnost“ je přezkoumat a aktualizovat stávající právní předpisy EU o přenosných 
nemocích (rozhodnutí 2119/98 a jeho prováděcí rozhodnutí) a prohloubit spolupráci na úrovni EU, pokud jde o závažné 
přeshraniční zdravotní hrozby z hlediska celosvětového veřejného zdraví (přístup zohledňující veškerá rizika s 
přihlédnutím ke stávajícím strukturám a mechanismům na úrovni EU). 

35 Revize směrnice 2001/95/ES o 
obecné bezpečnosti výrobků 

Legislativní Zpráva Komise (2009) o provádění směrnice o obecné bezpečnosti výrobků zjistila, že ve směrnici existuje prostor pro 
zlepšení. Hlavními problémy jsou zkušenosti s řešením opakujících se výstrah v souvislosti s bezpečností výrobků, složité 
stanovení praktických bezpečnostních měřítek a problémy spojené s globalizací. Vnitřní trh s bezpečnými výrobky pro 
spotřebitele potřebuje jednodušší a jasnější pravidla pro účinné prosazování. Podniky si zasluhují skutečně rovné podmínky. 
Klíčovým krokem ke zlepšení je lepší koordinace opatření ze strany členských států. Systému RAPEX se již dostává širokého 
uznání, pokud by se však aktualizoval legislativní rámec, mohl by stejnou úroveň bezpečnosti pro všechny Evropany zajišťovat 
ještě lépe. 

36 Sdělení o strategii spotřebitelské 
politiky (2014–2020) 

Nelegislativní Stávající strategie spotřebitelské politiky pokrývá období 2007–2013. Novou strategii (2014–2020), která má být 
předložena ve formě sdělení, je třeba vypracovat s dostatečným předstihem tak, aby se vyhradil potřebný čas pro přípravu 
souvisejícího programu. 

37 Návrh na revizi směrnice 
2001/37/ES týkající se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje 
tabákových výrobků  

Legislativní V právních přepisech týkajících se tabákových výrobků došlo k podstatným změnám. Směrnici je proto zapotřebí 
revidovat, aby se více zaměřila na mladé lidi a zranitelné skupiny. 

38 Sdělení týkající se druhé strategie 
EU pro ochranu a dobré životní 
podmínky zvířat (2011–2015) 

Nelegislativní Cílem iniciativy je konsolidovat budoucí politiky EU v této oblasti v strategickém dokumentu, který zajistí, aby byla 
budoucí opatření integrována a chápána jak uvnitř EU, tak mimo ni. Strategie reaguje na požadavek zúčastněných stran a 
EP vypracovat politiky EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat s patřičným přihlédnutím k celkovým nákladům 
a jejich dopadům na konkurenceschopnost odvětví. 

Vnitřní věci 
39 Sdělení o programu EU pro 

integraci státních příslušníků 
třetích zemí, včetně vývoje 
koordinačního mechanismu 

Nelegislativní Sdělení by mělo zahájit „druhou etapu“ společného programu pro integraci, jehož cílem je zlepšení stávajících nástrojů 
koordinace politik v oblasti začleňování a rozvoj nových nástrojů, včetně evropských modelů integrace. Iniciativa je v 
souladu s politickým cílem zajistit lepší integraci migrantů (uvedeným ve strategii Evropa 2020) a zakládá se na novém 
právním základu stanoveném v Lisabonské smlouvě (ustanovení č. 79 odst. 4 SFEU), jenž vylučuje harmonizaci právních 
předpisů, ale umožňuje podpůrná opatření. 

40 Směrnice o používání údajů 
jmenné evidence cestujících k 
vymáhání práva (evropská PNR)  

Legislativní Úprava návrhu unijního rámcového rozhodnutí o PNR v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Návrh 
stanoví, že všichni letečtí dopravci budou muset v členských státech orgánům činným v trestním řízení zpřístupňovat 
údaje o cestujících zaznamenané v jejich jmenné evidenci cestujících.  
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41 Sdělení o posílené solidaritě 
uvnitř EU 

Nelegislativní Cílem sdělení je vytvořit v celé EU soudržný a ucelený rámec pro lepší sdílení odpovědnosti za žadatele o azyl a osoby 
požívající mezinárodní ochrany. 

42 Evropský program sledování 
financování terorismu (evropský 
TFTP) 

Legislativní Dohoda mezi EU a USA o programu sledování financování terorismu je možností pro to, aby se v rámci EU realizoval 
dlouhodobý výhled na vytvoření systému EU, který by byl rovnocenný TFTP. Do budoucna by to znamenalo lépe 
zacílené předávání údajů a získávání údajů na půdě EU. Článek 2 rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi EU a USA 
vyzývá Komisi, aby nejpozději do 1. srpna 2011 předložila právní a technický rámec pro získávání údajů na území EU.  

43 Legislativní návrh týkající 
se vytvoření evropského systému 
ostrahy hranic (EUROSUR) 

Legislativní Cílem systému EUROSUR je zvýšit kontrolu vnější schengenské hranice, zejména námořní hranice na jihu a pozemní hranice na 
východě. Systém EUROSUR stanoví mechanismus, v rámci něhož budou orgány členských států zodpovědné za činnosti 
spojené s ostrahou hranic (pohraniční stráž, pobřežní hlídka, policie, celní správa, námořnictvo) sdílet provozní informace a 
spolupracovat vzájemně mezi sebou, jakož i s agenturou FRONTEX, tak, aby snížily počet úmrtí na moři, aby omezily počet 
nelegálních přistěhovalců, jejichž vstup na EU není zaregistrován, a aby zvýšily vnitřní bezpečnost prevencí přeshraniční trestné 
činnosti, jako je terorismus, obchod s lidmi, pašování zbraní, nedovolený obchod s drogami aj. V zájmu položení technického a 
právního rámce pro systém EUROSUR se legislativní návrh zaměří na úkoly a funkce vnitrostátních koordinačních středisek, na 
zavedení decentralizované komunikační sítě a na stanovení společných pravidel pro výměnu informací mezi vnitrostátními 
koordinačními středisky a agenturou FRONTEX.  

44 Sdělení o hodnocení a budoucím 
rozvoji globálního přístupu k 
migraci 

Nelegislativní Toto sdělení v souladu se Stockholmským programem a na základě vyhodnocení dosavadní práce přispěje k dalšímu 
rozvoji a konsolidaci globálního přístupu k migraci. Při jeho přípravě se bude vycházet z široce pojatého postupu, jehož 
se budou účastnit všechny relevantní zúčastněné strany. Sdělení má podpořit posílenou koordinaci, soudržnost a 
součinnost a také strategičtější využívání nástrojů globálního přístupu, které má být více založené na důkazech. Sdělení 
budou doprovázet tři pracovní dokumenty, jež se budou zabývat tím, jakým způsobem ovlivňuje změna klimatu migraci, 
a jež budou zkoumat spojitost mezi migrací, rozvojem a nedostatkem pracovních sil.  

45 Návrh na revizi směrnice 
2006/24/ES (uchovávání údajů) 

Legislativní Na základě vyhodnocení stávající směrnice o uchovávání údajů a nedávných rozsudků ústavních soudů členských států je 
cílem přezkumu směrnice lepší sladění povinností v oblasti uchovávání údajů s potřebami v oblasti vymáhání dodržování 
právních předpisů, s ochranou osobních údajů (právo na soukromí) a s dopady na fungování vnitřního trhu (narušení). 

46 Nařízení týkající se stanovení 
postupu pro zmrazení finančních 
prostředků osob podezřelých z 
teroristické činnosti v rámci EU 

Legislativní Ve stávajících předlisabonských opatřeních, která se týkají zmrazení majetku určitých osob a skupin v zájmu předcházení 
terorismu a boje proti němu, je jeden nedostatek – kvůli chybějícímu právnímu základu není možné uvádět na seznam 
osoby podezřelé v teroristické činnosti v EU. V zájmu nápravy přidala Lisabonská smlouva nový právní základ (článek 
75 SFEU), který požaduje stanovení doplňujícího postupu pro to, aby mohli být na seznam zařazováni tzv. vnitřní 
teroristé.  

Průmysl a podnikání 
47 Sdělení o strategii pro udržitelnou 

konkurenceschopnost odvětví 
stavebnictví EU 

Nelegislativní Sdělení vymezí strategii pro posílení konkurenceschopnosti evropského odvětví stavebnictví a řešení současných a 
budoucích společenských výzev do roku 2020. Představí soubor prioritních opatření, jež mají přijmout klíčové subjekty 
tohoto odvětví (na úrovni EU, orgánů členských států, průmyslu) a jež budou představovat konkrétní kroky ke splnění 
stanovených cílů. Jsou zde zahrnuty vhodné způsoby koordinace, aby byl zajištěn maximální dopad těchto opatření. Cíle 
a opatření budou plně přihlížet k rozdílným strukturám v jednotlivých členských státech, různým subsektorům v rámci 
stavebnictví, rozdílné úloze a velikosti příslušných subjektů a k vlivu cyklického vývoje ekonomiky. 

48 Přezkum směrnice Rady č 
89/105/EHS. o průhlednosti 
opatření upravujících tvorbu cen u 
humánních léčivých přípravků a 
jejich začlenění do oblasti 

Legislativní Výchozím politickým cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu s léčivými přípravky. Cílem přezkumu je proto posoudit 
možnost novelizace směrnice z roku 1989, přičemž se zohlední judikatura Evropského soudního dvora, výsledky šetření 
ve farmaceutickém odvětví a sledování trhu, jakož i vývoj trhu a vnitrostátních právních předpisů v oblasti tvorby cen a 
hrazení přípravků. 
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působnosti vnitrostátních systémů 
zdravotního pojištění 

49 Registrace motorových vozidel 
dříve registrovaných v jiném 
členském státě 

Legislativní Hlavním cílem politiky je zlepšit fungování vnitřního trhu odstraňováním překážek pro volný pohyb zboží, služeb a 
pracovníků, které jsou způsobeny rozdílnými správními postupy a požadavky při registraci motorových vozidel dříve 
registrovaných v jiném členském státě. 

50 Návrh nařízení ohledně přípustné 
hladiny akustického tlaku a 
výfukového systému motorových 
vozidel 

Legislativní Hlavním cílem této iniciativy je snížit negativní dopad hluku, jenž je způsoben provozem motorových vozidel a jemuž 
jsou vystaveni evropští občané. Specifickým cílem je upravit a zdokonalit příslušné požadavky v rámci evropského 
systému pro schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise hluku. Týká se to všech nových typů osobních 
automobilů, nákladních vozů a autobusů, jež budou schvalovány po vstupu tohoto legislativního opatření v platnost. 

51 Nařízení o zavedení systému 
odpovědnosti vůči třetím stranám 
pro globální družicové navigační 
systémy EU 

Legislativní Obecným cílem je přispět k objasnění systému odpovědnosti vůči třetím stranám použitelného na GNSS EU coby 
jednoho z finančních aspektů dalšího využití |GNSS EU. Specifickým cílem je zavedení jednotného systému 
odpovědnosti, jenž bude rovnoměrně zohledňovat zájmy všech zúčastněných stran:  
– uživatelů a třetích stran jako možných žalujících stran  
– a všech aktérů v řetězci GNSS jako možných žalovaných stran. 
Operativním cílem je definovat pravidla slučitelná se specifiky provádění GNSS EU. 

52 Návrh směrnice, kterou se mění 
rámcová směrnice 2007/46/ES o 
schvalování typu motorových 
vozidel (zavádějící ustanovení o 
dozoru nad trhem v souladu s 
novým legislativním rámcem pro 
uvádění výrobků na trh)  

Legislativní Celkovým cílem politiky je zajistit a posílit vnitřní trh s motorovými vozidly tím, že budou zavedeny všechny nezbytné 
mechanismy pro účinné a jednotné provádění a prosazování rámcové legislativy pro produkty automobilového průmyslu. 
Jde o to, aby jednak všechna motorová vozidla na trhu EU, stejně jako systémy, konstrukční částí a samostatné technické 
celky určené pro tato vozidla, splňovaly použitelné požadavky, jež mají zajistit vysokou míru bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí, a jednak aby byly zachovány rovné podmínky pro zúčastněné hospodářské subjekty. 

Vnitřní trh a služby 
53 Modernizace legislativního rámce 

EU pro zadávání veřejných 
zakázek 

Legislativní Cílem této iniciativy bude modernizace a zjednodušení stávajícího rámce EU pro zadávání veřejných zakázek (směrnice 
2004/17/ES a 2004/18/ES). Přezkum se – při zachování zásady průhlednosti a zákazu diskriminace – zaměří na zajištění 
optimalizace rámce EU pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami inteligentní regulace, tj. co nejnižší 
transakční náklady i administrativní zátěž. Pozornost bude mj. věnována tématům, jako jsou zjednodušování zadávacích 
řízení, aktualizace ustanovení o elektronickém zadávání zakázek, spolupráce veřejných orgánů či možné využití 
veřejných zakázek k dosažení jiných cílů politiky. 

54 Směrnice o systémech záruk v 
pojišťovnictví  

Legislativní Legislativní návrh (směrnice) o systémech záruk v pojišťovnictví má zajistit, aby tyto systémy existovaly ve všech 
členských státech a splňovaly příslušné minimální požadavky. 

55 Nařízení o evropské nadaci Legislativní Cílem je řešit přeshraniční problémy, se kterými se potýkají nadace (a pravděpodobně i jiné dobročinné právní formy) a 
jejich dárci; jde zejména o nadměrnou administrativní zátěž či právní omezení. 

56 Iniciativa týkající se koncesí Legislativní Zajištění právní jasnosti a jistoty, pokud jde o pravidla upravující koncesní smlouvy. 
57 Směrnice zajišťující jednotnost ú 

poskytování informací před 
uzavřením smlouvy a pravidel 
prodeje strukturovaných 

Legislativní Zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů stanovením vhodných a srovnatelných požadavků ohledně poskytování 
informací a prodeje podobných produktů. 
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retailových investičních produktů 
58 Zelená kniha o směrnici o 

odborných kvalifikacích: na cestě 
k možné reformě 

Nelegislativní Cílem je představit hodnotící zprávu založenou na hodnocení ex post ohledně fungování stávající směrnice o odborných 
kvalifikacích a zelenou knihu analyzující potřebu další reformy uvedené směrnice.  

59 Sdělení a zpráva o výsledcích 
provádění směrnice o službách a 
jejího „postupu vzájemného 
hodnocení“ 

Nelegislativní Ve sdělení a zprávě bude jednak popsán postup vzájemného hodnocení a stav vnitřního trhu po provedení směrnice o 
službách, jednak budou nastíněna následná opatření (včetně možného zvážení dalších –legislativních i nelegislativních – 
opatření v určitých oblastech).  

60 Zelená kniha o rámcové iniciativě 
o správě a řízení společnosti  

Nelegislativní Cílem je probrat řadu témat v oblasti správy a řízení společností, mj. efektivní fungování správních rad, ochrana 
menšinových akcionářů, zapojení akcionářů a investorů a obecné otázky týkající se fungování systému „dodržet nebo 
vysvětlit“ a monitorování v členských státech.  

61 Iniciativa pro sociální podnikání Nelegislativní / legislativní  Podpora sociálního podnikání a jeho rozvoje v rámci jednotného trhu. 
62 Rámec EU pro sbližování režimů 

sankcí ve finančním sektoru 
Legislativní Konzistentní posílení vnitrostátních režimů sankcí a lepší vynucování sankcí. 

63 Směrnice o právu cenných papírů 
Nařízení o centrálních 
depozitářích cenných papírů 

Legislativní Hlavním politickým cílem je zjednodušit držení cenných papírů a transakce s nimi prostřednictvím harmonizace právních 
předpisů členských států. Týká se to jak hmotného práva, tak kolizních norem. 
Druhým cílem politiky je odstranit předpisy ztěžující úschovu cenných papírů v depozitáři, který se nachází v jiném 
členském státě. 

64 Změna směrnice o SKIPCP, 
pokud jde o pravidla týkající se 
depozitářů SKIPCP a politiky 
odměňování 

Legislativní Cílem je zvýšit úroveň ochrany investorů a zajistit rovné podmínky pro investory SKIPCP v Evropě, a to stanovením 
přesných pravidel úschovy cenných papírů v depozitářích.  

65 Přezkum směrnice o institucích 
zaměstnaneckého penzijního 
pojištění 

Legislativní Cílem je zachovat rovné podmínky v souladu s pravidly směrnice Solventnost II a ve větší míře podporovat přeshraniční 
aktivity v této oblasti, a tím přispívat k řešení problémů spojených se stárnutím obyvatelstva a veřejným dluhem. 

66 Následná opatření k zelené knize 
o správě a řízení podniku ve 
finančních institucích 

Legislativní Zvýšení kvality mechanismů správy a řízení podniku ve finančních institucích s cílem vyhnout se opakování problémů, 
které se vyskytly v oblasti správy a řízení podniku v bankách a jiných finančních institucích a které přispěly k finanční 
krizi v roce 2008. 

Spravedlnost, základní práva a občanství  
67 Návrh nařízení o kolizních 

normách ve věcech týkajících se 
majetkových práv mezi manželi, 
včetně otázky soudní příslušnosti 
a vzájemného uznávání, a návrh 
nařízení o majetkových 
důsledcích rozluky partnerů z 
jiných druhů svazků 

Legislativní Toto nařízení stanoví objektivní kritéria pro určení rozhodného práva, jímž se řídí úprava majetkových poměrů v případě 
mezinárodních manželství. To se bude vztahovat rovněž na majetek manželů, který se nachází v různých členských 
státech. Nařízení se bude zabývat rovněž otázkou, který vnitrostátní soud je příslušný, a obsahovat mechanismus uznávání 
a výkonu rozsudků vynesených v jiných členských státech. 

68 Rámec EU pro národní strategie 
integrace Romů 

Nelegislativní Na základě první fáze práce pracovní skupiny pro integraci Romů Komise zejména posoudí, jak a jak účelně členské státy 
využívají prostředky EU na podporu integrace Romů. Pojmenuje nedostatky a vypracuje návrhy opatření.  
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69 Návrh směrnice týkající se práva 
na advokáta v trestním řízení 

Legislativní Cílem této iniciativy je zajistit konzistentní a odpovídající přístup podezřelých a obviněných osob k advokátovi v trestním 
řízení v celé EU. Tento návrh je součástí cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob v 
trestním řízení.  

70 Legislativní návrh, kterým se 
mění rozhodnutí 1995/553/ES o 
stanovení práva na konzulární 
ochranu 

Legislativní Každý občan EU, jenž se nachází v třetí zemi, v níž nemá jeho členský stát zastoupení, má právo na účinnou konzulární 
pomoc velvyslanectví nebo konzulátu kteréhokoli jiného členského státu za stejných podmínek jako jeho státní 
příslušníci. Cílem návrhu je pomoci členským státům s tímto úkolem představením konkrétních opatření, jež mají zajistit, 
aby byli všichni občané EU informováni o svých právech a aby byl objasněn rozsah ochrany. 

71 Legislativní návrh na zlepšení 
finanční náhrady konzulární 
ochrany v krizových situacích 

Legislativní Cílem tohoto návrhu je – v souladu s akčním plánem Komise na období 2007–2009 pro poskytování účinné konzulární 
ochrany – vytvořit systém náhrad pro krizové situace mezi členskými státy.  

72 Revize směrnice Rady 
90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty, pobyty a 
zájezdy 

Legislativní Cílem návrhu je modernizovat stávající předpisy o ochraně spotřebitelů, kteří si kupují , a to zejména přes internet, a 
zjednodušit nákup souborných služeb pro cesty v jiných členských státech. 

73 Sdělení ke směrnici o klamavé a 
srovnávací reklamě 

Nelegislativní Sdělení bude zjišťovat a posuzovat oblasti pro možnou revizi směrnice. 

74 Sdělení o evropském justičním 
vzdělávání  

Nelegislativní V souladu se Stockholmským programem budou ve sdělení představeny možnosti, jak zvýšit v členských státech EU 
počet odborníků z právní praxe vyškolených v oblasti acquis EU, jak na místní, celostátní nebo evropské úrovni podpořit 
rozvoj a organizaci akcí evropského justičního vzdělávání a jak zlepšit jejich kvalitu a rovněž jak podpořit rozvoj a 
organizaci typu Erasmus. 

75 Nařízení o promlčecích lhůtách 
pro přeshraniční nehody v 
silničním provozu 

Legislativní Cílem této iniciativy je zajistit, aby obětem přeshraničních dopravních nehod nehrozila ztráta práva na odškodnění z 
důvodu rozdílných promlčecích lhůt v členských státech. 

76 Revize rámcového rozhodnutí o 
peněžitých trestech a pokutách 

Legislativní Cílem této iniciativy je zajistit důsledné uplatňování vzájemného uznávání a vymáhání peněžitých trestů a pokut 
uložených v jiném členském státě mj. za dopravní přestupky. 

77 Legislativní návrh týkající se 
komunikace s příbuznými, 
zaměstnavateli a konzulárními 
úřady v trestním řízení 

Legislativní Tato iniciativa má zajistit konzistentní a odpovídající minimální společná pravidla ohledně práva podezřelých a 
obviněných osob v trestním řízení po celé EU informovat o svém zbavení svobody alespoň jednu osobu. Tento návrh je 
součástí cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení. 

78 (První a druhá fáze) konzultace 
evropských sociálních partnerů o 
sladění pracovního, rodinného a 
soukromého života (2011)  

Nelegislativní V souladu s Chartou žen (2010) a v návaznosti na „slaďovací balíček“ (2008) bude Komise s evropskými sociálními 
partnery konzultovat další legislativní opatření na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně 
otcovské dovolené a dovolené za účelem péče o rodinné příslušníky. Tato opatření budou mít dvojí cíl: jednak zvýšení 
zaměstnanosti žen, jelikož ženy nesou hlavní odpovědnost za péči o děti a jiné závislé osoby, a jednak řešení 
demografických problémů. V závislosti na výsledku konzultace může Komise přijmout legislativní návrh v uvedených 
oblastech v roce 2012. 
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Námořní záležitosti a rybolov 
79 Návrh legislativního opatření 

Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví rámec pro 
územní plánování námořních 
prostor  

Legislativní Cílem je zajistit, aby členské státy poskytovaly stabilní, spolehlivý a na budoucnost zaměřený integrovaný rámec s cílem 
optimalizovat využití námořního prostoru v zájmu hospodářského rozvoje a mořského prostředí a aby při tom uplatňovaly 
společný přístup, čímž se územní plánování námořních prostor usnadní. 

Ochrana finančních zájmů EU 
80 Sdělení o ochraně finančních 

zájmů Evropské unie, mimo jiné 
prostřednictvím trestního práva 

Nelegislativní Cílem je stanovit možnosti využití nových pravomocí Komise podle Lisabonské smlouvy k ochraně finančních zájmů 
Unie, a to v rámci soudržného a na budoucnost zaměřeného přístupu k posilování ochrany finančních zájmů Evropské 
unie mj. prostřednictvím trestního práva.  

81 Následná opatření k diskusnímu 
dokumentu o reformě Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF) – pozměněné návrhy, 
kterými se mění nařízení o OLAF 
1073/1999 a 1074/1999  

Legislativní Komise přijme pozměněný návrh na změnu nařízení 1073/1999. Účelem pozměněného návrhu je zlepšit účinnost 
vyšetřování úřadu OLAF a zvýšit jeho odpovědnost. 

Výzkum a inovace 
82 Evropská strategie a akční plán k 

udržitelnému biohospodářství do 
roku 2020 

Nelegislativní Sdělení poskytne vizi a akční plán k udržitelnému a inovativnímu evropskému biohospodářství do roku 2020, jenž 
zahrnuje:  
– realizace evropského partnerství pro inovace a dokončení Evropského výzkumného prostoru v odvětvích 
biohospodářství,  
– vylepšit rámcové podmínky pro inovace, včetně podpory předávání znalostí a zadávání veřejných zakázek a tvorby 
norem,  
– podněty k reformě vnitrostátních systémů výzkumu a vývoje a inovací členských států, jež umožní rozvoj 
biohospodářství na úrovni členských států.  
 

83 Sdělení „Partnerství v oblasti 
výzkumu a inovací“ 
 

Nelegislativní Komise ve sdělení nastíní, jak různá partnerství pro inovace a výzkum (např. partnerství veřejného a soukromého sektoru 
či partnerství veřejných orgánů) mohou přispět k cílům strategie Evropa 2020 a Unie inovací. V této souvislosti bude 
zvláštní pozornost zaměřena na koncepci inovačních partnerství. 
 

84 Sdělení o vědeckých informacích Nelegislativní Pokračování sdělení z roku 2007 „k problematice vědeckých informací v digitálním věku“, jež bylo přijato jako součást 
iniciativy o digitálních knihovnách. Sdělení shrne vývoj v oblasti přístupu k vědeckým informacím a nastíní další kroky, 
které podnikne Komise. Bude k nim mimo jiné patřit vymezení postoje k možnosti rozšíření zásady otevřeného přístupu 
ze stávajících pilotních oblastí na celý 8. rámcový program. 

Daně a celní unie 
85 Zdanění finančního sektoru Legislativní / nelegislativní Tato iniciativa následuje po sdělení přijatém dne 7. října, jež představuje dvojí přístup ke zdanění finančního sektoru s cílem řešit 

globální a evropské výzvy. Komise podporuje myšlenku globální daně z finančních transakcí. Pro řešení na úrovni EU se jako 
nejlepší způsob jeví daň z finančních činností. Komise bude tyto možnosti dále posuzovat s cílem předložit politické iniciativy v 
oblasti zdanění finančního sektoru v létě 2011. Před předložením jakéhokoliv návrhu bude důležité provést posouzení 
kumulativního dopadu nového nařízení, možných bankovních odvodů a daní na finanční instituce.  
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86 Iniciativa týkající se 
přeshraničních dědických daní 

Nelegislativní Účelem je jednak podpořit koordinaci dědických daní mezi členskými státy EU s cílem zamezit dvojímu zdanění a 
dvojímu nezdanění v přeshraničních situacích a jednak navrhnout členským státům doporučení v této oblasti. 

Obchod 
87 Sdělení o obchodu a rozvoji Nelegislativní Sdělení navazuje na strategii Evropa 2020 a sdělení Komise o budoucí obchodní politice. Bude je doplňovat o přesnější 

popis výrazných rozvojových aspektů budoucí obchodní politiky EU a reagovat na konkrétní rozvojové potřeby a situace 
rozvojových či nejméně rozvinutých obchodních partnerů s cílem podpořit jejich integraci do světové ekonomiky. 

Doprava 
88 Návrh týkající se bezpečnostních 

skenerů 
Legislativní Návrh by navazoval na zprávu o bezpečnostních skenerech z června 2010 a stanovil by – v závislosti na výsledcích 

posouzení dopadů – regulační rámec pro používání bezpečnostních skenerů na letištích EU. 
89 Balíček opatření týkajících se 

sociálního programu pro námořní 
dopravu 

Legislativní / nelegislativní Tento balíček se bude zabývat různými aspekty „lidského faktoru“ v námořní dopravě, zejména výcvikem a certifikací 
námořníků (sdělení o sociálním programu pro námořní dopravu, návrh směrnice o kontrole uplatňování úmluvy MOP, 
návrh na revizi směrnice 2008/106/ES o výcviku námořníků). 

90 Sdělení o mezinárodní dopravní 
politice s ohledem na sousední 
země 

Nelegislativní Jedná se o společné sdělení GŘ ELARG, AIDCO a RELEX/ESVČ zabývající se dopravní politikou vůči sousedním 
zemím a zemím zapojeným do procesu rozšíření. Tato cestovní mapa zastřešuje různé dopravní politiky související s 
východním partnerstvím a rozšířením a přináší lepší vazby na politiku TEN-T. 

91 Strategický plán pro dopravní 
technologie 

Nelegislativní Strategický plán pro dopravní technologie stanoví strategický rámec pro výzkum a technický rozvoj a používání, a to na 
základě potřeb politiky a vize integrovaného účinného dopravního systému, který je šetrný k životnímu prostředí, a v 
horizontu do roku 2050. 

92 Balíček týkající se e-mobility Legislativní / nelegislativní Tento soubor legislativních opatření zavede používání nových technologií v rámci různých druhů dopravy na podporu 
efektivního a udržitelného systému dopravy. Opatření se budou zabývat integrovaným prodejem železničních jízdenek, 
digitálními otáčkoměry, elektronickým mýtným, integrovanými námořními informacemi atd. 
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2012 – 2014 
Č. Název Druh iniciativy Popis rozsahu cílů Rok přijetí 
Oblast klimatu 
1 Opatření k začlenění emisí z 

námořní dopravy do závazku 
EU ke snížení emisí 
skleníkových plynů, pokud 
nebudou sjednána mezinárodní 
pravidla 

Legislativní Podle právních předpisů EU v oblasti klimatu a energie by měla být přijata opatření k 
začlenění emisí z námořní dopravy do závazku EU ke snížení emisí skleníkových plynů, 
pokud snížení těchto emisí nebudou upraveny v cílech mezinárodních dohod do roku 
2011. 

2012 

Politika soudržnosti 
2 Druhá strategická zpráva o 

programů politiky soudržnosti 
2007-2013  

Nelegislativní  Podle článku 30 nařízení 1083/2006 Komise předloží strategickou zprávu nejpozději do 
1. dubna 2013. 

2013 

Hospodářská soutěž 
3 Přezkum pokynů pro státní 

podporu na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v 
obtížích 
 

Nelegislativní Stávající pokyny pro podporu na záchranu a restrukturalizaci jsou platné do října 2012. I 
když z důvodu finanční krize byla platnost stávajících pokynů prodloužena, přípravné 
práce k jejich přezkumu byly zahájeny již v roce 2007, kdy cílem byl přezkum v roce 
2009. 

2012 

4 Přezkum pokynů k vnitrostátní 
regionální podpoře  
 

Nelegislativní – Stávající pokyny jsou v platnosti do 31. prosince 2013. 
– Možný přezkum pravidel pro vymezení regionů, přípustné intenzity podpory a velké 
investiční projekty. 

2012 

5 Přezkum pokynů ke státní 
podpoře pro širokopásmové sítě 

Nelegislativní Stávající pokyny musí být přezkoumány nejpozději do 30. 9. 2012. 2012 

Rozvoj 
6 Návrh rozhodnutí Rady, kterým 

se mění rozhodnutí Rady 
2001/822/ES ze dne 27. 
listopadu 2001 o přidružení 
zámořských zemí a území k 
Evropskému společenství 
(„rozhodnutí o přidružení 
zámoří“) 

Legislativní Platnost rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“) skončí dne 31. prosince 2013 a bude nutné jej nahradit novým rozhodnutím. 

2012 

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění 
7 Sdělení „Rozvoj informovanosti 

o trhu práce a řízení dovedností: 
Nelegislativní Coby navazující opatření ke stěžejní iniciativě „Agenda pro nové dovednosti a pracovní 

místa“ bude cílem auditu dovedností EU posoudit stávající a budoucí nabídku dovedností 
2012 
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směrem k auditu dovedností 
EU“ 

a potřeby trhu práce a jejich důsledky pro systémy vzdělávání a odborné přípravy. Audit 
dovedností EU by měl být proveden každé dva roky. 

8 Návrh právního nástroje k 
prosazování práv migrujících 
pracovníků v EU v souvislosti 
se zásadou volného pobytu 
pracovníků 

Legislativní Odstranění stávajících překážek v mobilitě pracovníků EU důslednějším prosazováním 
práv zakotvených v předpisech EU. 

2012 

9 Sdělení Komise o nové strategii 
EU v oblasti ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci (2012)  

Nelegislativní Sdělení bude definovat nový strategický rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na období 2013–2020. 

2012 

10 Návrh nařízené, kterým se mění 
nařízení 1612/68 (EURES) 

Legislativní Návrh bude podporovat provádění stěžejní iniciativy „Mládež v pohybu“. Jeho cílem je 
zejména reforma sítě EURES – zdokonalit její stávající informační a poradenské činnosti 
a rozšířit ji, aby zahrnovala celoevropský systém mobility mladých pracovníků.  

2012 

11 Legislativní návrh na změnu 
směrnice 2004/37 o ochraně 
zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí 
karcinogenům nebo mutagenům 
při práci (2013) 

Legislativní Účelem je přezkoumat stávající právní rámec s cílem snížit riziko rakoviny na 
přijatelnou úroveň, zlepšit řízení rizik a posoudit rozšíření oblasti působnosti směrnice 
tak, aby byly zohledněny nové rizikové faktory a látky toxické pro reprodukci. 

2013 

Energetika 
12 Nařízení o ohlašování přepravy 

jaderného zboží uvnitř 
Společenství 

Legislativní Cílem je vytvořit mechanismus podávání zpráv o přepravě jaderného zboží uvnitř 
Společenství, na něž se vztahuje ohlašovací povinnost podle dodatečných protokolů k 
dohodám mezi Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a členskými státy o 
jaderných zárukách. V rámci přijímání přepracovaného znění nařízení o zboží dvojího 
užití členské státy souhlasily s přehodnocením seznamu jaderného zboží, které podléhá 
vývozním kontrolám uvnitř Společenství. 

2012 

Životní prostředí 
13 Balíček opatření tkající se 

mezinárodního režimu pro 
přístup ke genetickým zdrojům 
a sdílení přínosů, včetně návrhů 
rozhodnutí Rady o podpisu a 
ratifikaci mezinárodní dohody a 
příslušných prováděcích 
iniciativ na úrovni Unie 

Legislativní / nelegislativní Tyto iniciativy jsou součástí přípravného procesu, na jehož konci EU podepíše a 
ratifikuje mezinárodní smlouvy o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů.  
 
Podpis a ratifikace protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů musí 
vycházet ze sdělení, ve kterém Komise představí, jakými legislativními i jinými 
opatřeními by prosazovala provádění uvedeného protokolu v rámci Unie. 
Předpokládají se rovněž následná vhodná opatření k provedení tohoto protokolu v EU. 

2012 

14 Revize směrnice o posuzování 
vlivů na životní prostředí  

Legislativní Obecným cílem přezkumu je zlepšit fungování směrnice, a to jednak zajištěním 
důslednějšího a účinnějšího uplatňování zásad posuzování vlivů na životní prostředí, 
jednak zajištěním souladu s mezinárodními závazky plynoucími z Úmluvy z Espoo 
(včetně Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí). 

2012 

15 Plán na zachování vodních Legislativní / nelegislativní Cílem je zajistit dostupnost dostatečného množství vody dobré jakosti jak pro vodní 2012 
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zdrojů Evropy ekosystémy, tak pro udržitelné využívání pro lidskou potřebu a hospodářské účely. Plán 
bude založen na přezkumu stávající vodní politiky, včetně problematiky nedostatku 
vody, zranitelnosti a sucha, a na posouzení provádění rámcové směrnice o vodě. Podle 
odhadů by se v EU mohlo ušetřit 40 % vody. Bylo by možné přijít s iniciativou k 
účinnému využívání vody, kterou by se propagovalo šetření s vodou ve veřejných a 
soukromých budovách. 

16 Revize strategie týkající se 
endokrinních disruptorů 

Nelegislativní Na základě zprávy z roku 2010/11 o stávající strategii týkající se endokrinních disruptorů 
půjde v revizi této strategie o posouzení možnosti přísnějších kontrol a omezení výroby, 
dovozu, schvalování a použití látek, jež jsou považovány za endokrinní disruptory. 

2012–2013 

Zdraví a spotřebitelé 
17 Balíček obsahující: 

 
1. Návrh právního předpisu o 
zdraví zvířat 

 
 
Legislativní 

 
 
Návrh bude vycházet ze zkušeností s prováděním stávajících právních předpisů a z 
rozsáhlého hodnocení politiky EU v oblasti zdraví zvířat. Cílem nového právního 
předpisu je stanovit jednoznačnější právní strukturu pro zdraví zvířat v EU, a to 
sloučením několika legislativních aktů z této oblasti do jednoho komplexního rámce. 
 

2012 
 

 2. Návrh revize nařízení 
882/2004 o úředních kontrolách 
v celém potravinovém řetězci, 
jež se týká především 
financování úředních kontrol, 
kontrol reziduí veterinárních 
léčiv (směrnice 96/23/ES) a 
zásad organizace veterinárních 
kontrol produktů a zvířat 
dovážených do EU ze třetích 
zemí (směrnice 97/78/EC a 
směrnice 91/496/EHS) 
 

Legislativní Cílem revize nařízení 882/2004 je zohlednit výsledky řady probíhajících hodnocení 
(poplatků, reziduí, dovozních kontrol), jež mají zlepšit účinnost úředních kontrol v celém 
potravinovém řetězci jednak zaměřením pozornosti na specificky regulované oblasti 
(rezidua) a na nedůslednost a rozpory při vynucování (poplatky), jednak zavedením 
pružnějšího a na posouzení rizika zaměřeného přístupu v rámci hraničních kontrol. 
Dalším cílem je zajištění plně integrovaného kontrolního systému zahrnujícího zdraví 
zvířat i rostlin a zjednodušení rámce pro vynucování spolupráce mezi Komisí a 
členskými státy. 
Návrh má rovněž zjednodušit a racionalizovat obecný rámec pro spolupráci Komise a 
členských států podle tohoto nařízení. 

 

 3. Právní předpis EU o zdraví 
rostlin  

 Iniciativa odráží potřebu modernizovat stávající systém rostlinolékařské péče na základě 
jeho nedávného hodnocení ex post. Díky účinnější prevenci zavlečení nových škůdců a 
chorob nebudou nutné nákladné kampaně k pozdější eradikaci nebo kontrolám a 
předejde se rozsáhlejšímu používání pesticidů. Lepší prevence také umožní udržitelnou 
produkci a konkurenceschopnost zemědělství a přispěje k zabezpečení potravin a 
ochraně lesů, krajiny a zahrad. Díky vylepšeným právním předpisům a lépe 
harmonizovaným prováděcím ustanovením bude možné účinněji reagovat na dopady 
globalizace a změny klimatu na zdraví rostlin. 

 

18 Balíček: 
1) Návrh přezkumu směrnice o 

Legislativní Právní předpisy o veterinárních léčivech budou posouzeny s cílem identifikovat 
nadměrnou administrativní zátěž a problémy, jako je např. nedostatek schválených 
veterinárních léčiv k léčbě chorob méně významných živočišných druhů nebo vzácně se 

2012  
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veterinárních léčivých 
přípravcích 

vyskytujících chorob. Cílem přezkumu je zvýšit dostupnost léčiv na trhu a snížit zátěž 
podniků, a to prostřednictvím jednoduššího postupu schvalování léčivých přípravků při 
současném respektování veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí. 

 2) Návrh přezkumu právních 
předpisů o medikovaných 
krmivech 

 Cílem iniciativy je vyjasnit oblast působnosti právních předpisů o medikovaných 
krmivech s ohledem na jiné části právních předpisů o krmivech a na právní předpisy o 
veterinárních léčivých přípravcích, dále pak posoudit jednak vztah mezi podáváním a 
jejich podáváním prostřednictvím medikovaných krmiv, jednak různé způsoby podávání 
veterinárních léčivých přípravků s ohledem na náklady, bezpečnosti a účinnosti. V 
iniciativě jde o vytvoření rovných podmínek v EU, jež zajistí bezpečné a efektivní 
použití medikovaných krmiv. 

 

19 Sdělení o posílení postavení 
spotřebitelů 

Nelegislativní Trhy, marketing, výrobky a služby jsou stále komplexnější a sofistikovanější. Pro 
spotřebitele je obtížné učinit při výběru zasvěcené rozhodnutí, které by odpovídalo jejich 
zájmům. V této souvislosti je cílem sdělení shromáždit osvědčené postupy k posílení 
postavení spotřebitelů, pokud jde o informovanost, vzdělávání, média, zastupování a 
možnosti nápravy. Zahrnuje to: hledání osvědčených postupů pro informování 
spotřebitelů o jejich právech, poradenské služby pro spotřebitele, zpracovávání stížností, 
vzdělávání spotřebitelů, budování kapacit a vypracování pokynů k poskytování 
transparentních údajů o poměru ceny a kvality či výkonu.  

2012 

20 Návrh revize směrnice o 
klinických hodnoceních na 
podporu klinického výzkumu a 
inovací ve farmaceutickém 
odvětví 

Legislativní Cílem revize směrnice o klinických hodnoceních je řešit nedostatky, které v minulých 
letech vyplynuly z různých hodnocení Komise. Jde o posílení znalostí a inovací v rámci 
klinického výzkumu. Návrh by reagoval na skutečnost, že velká většina významnějších 
klinických hodnocení se provádí v celoevropském kontextu. Otázky, které by byly 
řešeny: zkrácení administrativních průtahů před zahájením klinických hodnocení, 
vyvarování se rozdílným rozhodnutím v EU a zjednodušení postupů pro podávání zpráv. 

2012 

21 Návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o 
zdravotnických prostředcích a o 
zrušení směrnic 90/385/EHS a 
93/42EHS a návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in 
vitro a o zrušení směrnice 
98/79/ES  

Legislativní  Zdravotnické prostředky: Cílem je zjednodušit a posílit pravidla k zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví a zároveň bezproblémového fungování vnitřního trhu, 
konkurenceschopnosti a inovačních kapacit odvětví. Z hodnocení stávajícího systému 
vyplývá, že existují právní mezery týkající se produktů, které nespadají do působnosti 
žádného konkrétního právního předpisu Unie, a že je třeba odstranit některé nedostatky v 
systému. 
 
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro: cílem je zjednodušit a posílit pravidla k 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a zároveň bezproblémového fungování vnitřního 
trhu, konkurenceschopnosti a inovačních kapacit odvětví. Z hodnocení stávajícího 
systému vyplývá potřeba vyjasnit některé otázky, zavést do právních předpisů určité 
aspekty a zajistit sblížení s právními předpisy našich hlavních obchodních partnerů. 

2012 
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Vnitřní věci 
22 Evropská strategie správy 

identit, obsahující legislativní 
návrhy na prohlášení krádeže 
identity za trestnou a na 
elektronickou identitu (eID) a 
bezpečné systémy ověřování 
pravosti 

Nelegislativní / legislativní Cílem je navrhnout opatření na zachování integrity údajů o totožnosti ve všech fázích 
„řetežce identity“ a na zajištění kriminalizace zneužití identity v celé EU. Mohlo by to 
vést k narušení trestné činnosti dříve, než dojde ke spáchání závažnějších trestných činů. 
Zavedení trestného činu krádeže a zneužití identity by rovněž usnadnilo přeshraniční 
vyšetřování a trestní stíhání pachatelů. 

2012 

23 Sdělení o evropském modelu 
pro výměnu informací, 
následované akčním plánem 

Nelegislativní V evropském modelu pro výměnu informací jde o zmapování, posouzení a doporučení 
způsobů konsolidované přeshraniční výměny informací mezi donucovacími orgány v 
EU. 

2012 

24 Změna rozhodnutí o Evropské 
policejní akademii 

Legislativní Cílem je rozšířit politické nástroje Evropské policejní akademie (systém akreditací) a 
reorganizovat institucionální struktury akademie (rozšířit kontrolní pravomoci Komise a 
zvýšit nezávislost ředitele). 

2013 

25 Návrh nařízení o zřízení 
Evropského policejního úřadu 
(Europol) 

Legislativní Změna právního rámce Europolu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (v souladu s 
článkem 88 SFEU)  

2013 

26 Pravidla EU pro 
přistěhovalectví 

 Konsolidace veškerých právních předpisů v oblasti přistěhovalectví počínaje legální 
migrací a případně rozšíření stávajících ustanovení, jak předpokládá Stockholmský 
program. 

2013 

Humanitární pomoc a řešení krizí 
27 Návrh nařízení o zřízení 

Evropského dobrovolnického 
sbor humanitární pomoci 

Legislativní Cílem je stanovit rámec pro společné přispění mladých Evropanů k operacím 
humanitární pomoci Unie. 
V rámci určování možných variant bude provedena externí studie, jež bude zahrnovat i 
příslušné přípravné akce v roce 2011. 

2012 

Průmysl a podnikání / životní prostředí 
28 Přezkum nařízení REACH Nelegislativní / legislativní Komise musí v roce 2012 vyhodnotit nařízení REACH a přihlédnout přitom k 

následujícím minimálním požadavkům na oblast působnosti: 
přezkum zkušeností s uplatňováním tohoto nařízení a výši a rozdělení finančních 
prostředků poskytnutých Komisí na vývoj a hodnocení alternativních zkušebních metod 
(čl. 117 odst. 4 nařízení REACH), 
vyhodnocení potřeby změny oblasti působnosti nařízení REACH, aby se zamezilo 
překrývání s jinými příslušnými předpisy Společenství (čl. 138 odst. 6 nařízení REACH), 
přezkum Evropské agentury pro chemické látky (čl. 75 odst. 2 nařízení REACH). 

2012 

Průmysl a podnikání 
29 Přezkum normalizačního 

systému EU 
Legislativní Cílem důležitého přezkumu stávajícího normalizačního systému je mj. posílení 

inovačního rozměru. 
2013 
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Vnitřní trh a služby 
30 Návrh na změnu směrnice o 

finančních konglomerátech 
(2002/87/ES) 

Legislativní V návaznosti na revizi přístupu k regulaci finančních konglomerátů, jež probíhá v rámci 
společného fóra (přijetí závěrečné zprávy je naplánováno na listopad 2011), budou 
provedeny příslušné změny finančních konglomerátů s cílem a) zahrnout neregulované 
subjekty do oblasti působnosti dohledu nad finančními konglomeráty a b) zajistit v 
případě relevantních aspektů lepší soudržnost mezi odvětvími. 

2012 

31 Přezkum právních předpisů o 
odborných kvalifikacích 

Legislativní Na hodnocení právních předpisů v oblasti odborných kvalifikací budou navazovat 
příslušné změny legislativního rámce. 

2012 

32 Iniciativa k fondům rizikového 
kapitálu  

Legislativní Komise do roku 2012 zajistí, aby fondy rizikového kapitálu zřízené v kterémkoliv 
členském státě mohly volně působit a investovat po celé Evropské unii, a to mj. bez 
znevýhodňujícího daňového zacházení (případně prostřednictvím dodatečného 
legislativního režimu). 

2012 

33 Iniciativy na podporu úspor 
občanů a soukromých investic 

Legislativní Komise posoudí opatření, jež by mohla podpořit dlouhodobější spoření a soukromé 
investice do infrastruktury a inovativních projektů. 

2012 

34 Hodnocení Evropského systému 
finančního dohledu  

Nelegislativní Hodnocení, jež má být vypracováno do konce současného mandátu, má posoudit 
fungování nových struktur dohledu v EU. 

2012–2014 

35 Hodnocení regulační reformy ve 
finančním sektoru 

Nelegislativní Hodnocení regulace finančního sektoru související s krizí by mělo být provedeno do 
konce současného mandátu a mělo by přezkoumat, zda bylo dosaženo cílů příslušných 
právních předpisů. 

2012–2014 

Spravedlnost, základní práva a občané 
36 Legislativní návrh uceleného 

režimu opatřování důkazů v 
trestních věcech založeného na 
zásadě vzájemného uznávání a 
zahrnujícího všechny druhy 
důkazů 

Legislativní Cílem této iniciativy je zajištění uceleného režimu opatřování důkazů v trestních věcech, 
jenž zahrnuje všechny typy důkazních prostředků, stanoví lhůty pro vymáhání a omezí 
důvody pro odmítnutí. 

2012 

37 Legislativní návrh na zavedení 
společných norem pro 
shromažďování důkazů v 
trestních věcech za účelem 
zajištění jejich přípustnosti 

Legislativní Cílem této iniciativy je zjednodušení přístupnosti důkazů v trestních věcech. 2012 

38 Legislativní návrh týkající se 
systému ECRIS-TCN s ohledem 
na odsouzené státní příslušníky 
třetích zemí 

Legislativní Cílem této iniciativy je vytvoření rejstříku státních příslušníků třetích zemí, kteří byli 
odsouzení soudem členského státu 

2012 
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39 Přezkum nařízení (ES) č. 
1393/2007 o doručování 
písemností ve věcech 
občanských a obchodních, který 
by mohl zahrnovat zavedení 
společných minimálních 
standardů 

Legislativní Návrh týkající se uplatňování nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování písemností ve 
věcech občanských a obchodních. Zvláštní pozornost je zaměřena na efektivnost 
odesílajících a přijímajících subjektů a na praktické provádění žádosti o předání žádosti o 
doručení.  

2012 

40 Legislativní návrh týkající se 
zvláštní ochrany v trestním 
řízení pro podezřelé či obviněné 
osoby, které jsou zranitelné 

Legislativní Cílem této iniciativy je zajistit, aby byl při trestních řízeních po celé EU brán zvláštní 
ohled na podezřelé či obviněné osoby, jež např. vzhledem ke svému věku nebo 
duševnímu či fyzickému stavu nerozumí obsahu či smyslu řízení. Tento návrh je součástí 
cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním 
řízení. 

2012 

41 Nařízení o horkých linkách EU 
pro případy pohřešovaných dětí 

Legislativní Tato iniciativa navazuje na sdělení z roku 2010 o dětských horkých linkách 116 a jejím 
cílem je zajištění řádného fungování linky 116 ve všech členských státech. 

2012 

42 Legislativní návrh týkající se 
posílení a budoucnosti 
Eurojustu 

Legislativní Cílem této iniciativy je rozvoj a posílení Eurojustu a jeho schopnosti potírat trestné činy 
proti finančním zájmům EU. 

2013 

44 Legislativní návrh na vzájemné 
uznávání účinků některých 
dokladů prokazujících osobní 
stav  

Legislativní Návrh přijatý v návaznosti na zelenou knihu o volném oběhu dokladů, dokladů o 
osobním stavu, úředních listin a zjednodušování ověřování. Návrh by se měl vztahovat 
na vzájemné uznávání účinků některých dokladů prokazujících osobní stav (např. 
dokladů o narození, příbuznosti, adopci, jménu, smrti).  

2013 

45 Legislativní návrh týkající se 
upuštění od formalit při 
ověřování dokladů mezi 
členskými státy 

Legislativní Návrh přijatý v návaznosti na zelenou knihu o volném oběhu dokladů, dokladů o 
osobním stavu, úředních listin a zjednodušování ověřování. Návrh by se měl vztahovat 
na upuštění od formalit při ověřování dokladů mezi členskými státy. 

2013 

46 Legislativní návrh na vzájemné 
uznávání rozhodnutí o zákazu 
činnosti 

Legislativní Cílem této iniciativy je zajistit vzájemné uznávání zákazu činnosti uloženého soudním 
rozhodnutím v trestních řízeních a výkon tohoto opatření v jiném členském státě, než ve 
kterém bylo uloženo. 

2013 

47 Návrh nařízení, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 2201/2003 o 
příslušnosti a uznávání a 
výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a ve věcech 
rodičovské zodpovědnosti, a 
které obsahuje stanovení 
minimálních společných 
standardů ve vztahu k uznávání 
rozhodnutí o rodičovské 
zodpovědnosti  

Legislativní Návrh navazuje na zprávu o uplatňování nařízení (ES) č. 2201/2003 a jeho cílem je 
změna tohoto právního nástroje, stanovení minimálních společných standardů ve vztahu 
k uznávání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti a zrušení doložky vykonatelnosti 
(řízení exequatur) u těchto rozhodnutí. 

2013 
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Námořní záležitosti a rybolov 
48 Nové zdroje růstu z moří a 

oceánů: sdělení Komise o 
„modrém růstu“ – nová vize 
udržitelného růstu v pobřežních 
oblastech a v námořních 
odvětvích 

Nelegislativní Sdělení naváže na studii, která zkoumá scénáře budoucího růstu pro pobřežní oblasti a 
námořní hospodářství se zvláštním důrazem na pozitivní dopady na zaměstnanost. 

2012 

49 Návrh nařízení EP a Rady na 
podporu růstu a udržitelnosti 
prostřednictvím lepších znalostí 
v námořní oblasti 

Legislativní Cílem je financovat účinnější evropský systém pro znalosti v námořní oblasti. 2013 

50 Sdělení Komise o integraci 
námořního dohledu nad 
mořským prostředím 
 
a 
 
návrh legislativního opatření EP 
a Rady, kterým se stanoví rámec 
pro vytvoření společného 
prostředí pro sdílení informací 

Nelegislativní / legislativní Komise byla požádána, aby zjistila finanční důsledky vytvoření společného prostředí pro 
sdílení informací. 

2013 

Ochrana finančních zájmů EU 
51 Legislativní návrh týkající se 

ochrany finančních zájmů 
Evropské unie, a to i 
prostřednictvím trestního práva 

Legislativní Tato iniciativa navazuje na Sdělení o ochraně finančních zájmů Evropské unie, a to i 
prostřednictvím trestního práva, podle čl. 352 odst. 4 SFEU. 

2013 

Výzkum a inovace 
52 Rámcová směrnice o 

Evropském výzkumném 
prostoru 

Legislativní Jak bylo oznámeno ve stěžejní iniciativě „Unie inovací“, Komise navrhne rámec pro 
Evropský výzkumný prostor a podpůrná opatření na odstranění překážek pro mobilitu a 
přeshraniční spolupráci. 

2012  

Služby obecného zájmu 
53 Sdělení o rámci kvality pro 

služby obecného zájmu  
Nelegislativní Tato iniciativa naváže na protokol č. 26 připojený k SFEU. 2012 
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Daně a celní unie 
54 Hodnocení stavu celní unie  Nelegislativní Celkové posouzení fungování celní unie v zájmu budoucích iniciativ a potřeb v celní 

oblasti. 
2012 

55 Návrh na změnu nařízení Rady 
(ES) č. 111/2005 ze dne 22. 
prosince 2004, kterým se 
stanoví pravidla pro sledování 
obchodu s prekursory drog mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi 

Legislativní Zpráva Komise (KOM(2009) 709) upozornila na riziko zneužívání léčivých přípravků 
obsahujících prekursory drog. Rada vyzvala Komisi, aby navrhla legislativní změny 
(Závěry Rady o provádění a fungování právních předpisů EU v oblasti prekursorů drog 
ze dne 25. května 2010 – 3016. zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost). 

2012 

56 Sdělení o přeshraničních 
srážkových daních u 
rozdělování dividend 
portfoliovým investorům a 
subjektům kolektivního 
investování  

Nelegislativní Cílem je navrhnout možná řešení problémů vzniklých tím, že členský stát, ve kterém má 
společnost vyplácející dividendy sídlo, vybírá srážkovou daň z přeshraničních dividend 
vyplácených portfoliovým investorům. Srážkové daně hrají důležitou úlohu při 
zdaňování přeshraničních dividend, ale mohou být příčinou právních a ekonomických 
problémů vyplývajících z dvojího zdanění a poškodit vnitřní trh.  

2012 

Doprava 
57 Legislativní návrh na přezkum 

nařízení č. 261 o právech 
cestujících v letecké dopravě 

Legislativní Přezkum právních předpisů o právech cestujících v letecké dopravě vyjasní některá 
stávající ustanovení. 

2012 

58 Sdělení a legislativní návrh o 
přístupu na železniční trh 

Legislativní / nelegislativní Přezkum organizace železničního trhu, včetně tuzemské přepravy cestujících. 2012 

59 Přezkum nařízení o zřízení 
Evropské agentury pro železnice  

Legislativní Bude navrženo rozšíření pravomocí agentury o oblast bezpečnosti. 2012 
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Pracovní program Komise na rok 2011 – Příloha III  

Průběžný program pro zjednodušení a iniciativy pro snižování administrativní zátěže  

 

 Odpově
dný 
útvar 

Celý název Postup Rozsah a cíle Předpoklá
dané 
přijetí 

1 AGRI Sdělení Komise, kterým se stanoví formální 
uznání, že určitý počet aktů se stal bezúčinným, 
jako např.: 

• nařízení Komise (ES) č. 1412/2003 ze dne 
7. srpna 2003, kterým se pozastavuje nařízení 
(ES) č. 934/2003, kterým se zahajuje nabídkové 
řízení týkající se náhrady pro vývozy pšenice 
obecné do některých třetích zemí 

• nařízení Komise (ES) č. 1323/2002 ze dne 
22. července 2002, kterým se stanoví 
odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, 
pokud jde o vývoz produktů z obilovin do 
jiných třetích zemí než Maďarsko 

• nařízení Komise (ES) č. 1677/2002 ze dne 
20. září 2002, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1151/2002 
ohledně dovozních licencí pro oves a 
ječmen pocházející z Estonské republiky 

Zrušení Cílem návrhu je prohlásit texty Komise, které již postrádají praktický význam nebo 
nevzbuzují širší zájem, zastaralými, čímž přispívá ke splnění cíle aktualizovat a zjednodušit 
acquis Společenství. Pokud budou zrušeny, vyjasní se „základní“ acquis aktů, které jsou 
aktivní a obecně použitelné. 

Tato iniciativa se týká všech zemědělských odvětví, ve kterých existují zastaralé akty. 

2011 
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2 CLIMA Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
280/2004/ES o mechanismu monitorování 
emisí skleníkových plynů ve Společenství a 
provádění Kjótského protokolu 
+ rozhodnutí Komise 2005/166/ES, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí č. 
280/2004/ES 

Revize Právní předpis týkající se monitorování emisí skleníkových plynů a podávání zpráv o nich 
musí být revidován zejména proto, aby zohledňoval zkušenosti získané při provádění 
Kjótského protokolu a přijetí klimaticko-energetického balíčku. Cílem této iniciativy rovněž 
bude zjednodušit stávající právní předpis a snížit zbytečnou administrativní zátěž, a to 
zejména zavedením jasnějších a jednodušších postupů a nástrojů pro podávání zpráv. 

2011 

3 EMPL Iniciativa Společenství týkající se poruch 
pohybového ústrojí v důsledku výkonu 
povolání 
(navazuje na druhou fázi konzultace se 
sociálními partnery) 
Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pro ruční manipulaci 
s břemeny spojenou s rizikem, zejména 
poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS) 
Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími 
jednotkami (pátá samostatná směrnice 
ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 87/391/EHS) 

Přepracování Cílem této iniciativy je integrovat do jediného legislativního nástroje ustanovení o ochraně 
zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky poruch pohybového ústrojí v důsledku výkonu 
povolání. Tato ustanovení jsou v současné době roztříštěna do směrnice Rady č. 90/269/EHS 
a směrnice Rady č. 90/270/EHS. 

2011 

4 EMPL Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 
2001, kterou se doplňuje statut evropské 
společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 

Revize Cílem by bylo zjednodušení ustanovení o zastoupení zaměstnanců v evropských 
společnostech (Societas Europea) a řešení problémů zjištěných v rámci sdělení Komise KOM 
2008(591) (osud zapojení zaměstnanců v případě změn v evropské společnosti po registraci, 
účast na úrovni skupiny, rozsah působnosti zásady „předtím i potom“ a složitost postupu) i v 
rámci nadcházející zprávy o nařízení o evropské společnosti (složitost postupu týkajícího se 
zapojení zaměstnanců). Pokud jde o rozsah, měla by se revize v návaznosti na konzultaci 
sociálních partnerů podle článku 154 Smlouvy o fungování EU týkat článků 2, 3, 5, 11 a 12. 

2012 

5 EMPL Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 
2003, kterou se doplňuje statut evropské 
družstevní společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců 

Revize Cílem je ověřit možné zjednodušení ustanovení o zapojení zaměstnanců, jakmile bude 
dokončena úplná hodnotící zpráva o souvisejícím nařízení (ES) č. 1435/2003 (statut evropské 
družstevní společnosti). Tyto alternativy lze rozvinout v souvislosti s opatřeními, které mají 
být navrženy, jakmile Komise provede analýzu výsledků hodnocení a rozhodne o postupu 
týkajícímu se možné revize nařízení. Navrhované opatření bude muset být koordinováno s 
celkovým vývojem revize nařízení o evropské družstevní společnosti a směrnice o evropské 
společnosti 2001/86/ES. 

2012 
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6 ENER Směrnice Rady 96/29/EHS, kterou se stanoví 
základní bezpečnostní standardy na ochranu 
zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky 
vyplývajícími z ionizujícího záření 

Přepracování Tato iniciativa rozšíří požadavky směrnice na lékařské ozáření, externí pracovníky 
vystavených záření, informování veřejnosti a vysokoaktivní uzavřené zdroje sloučením pěti 
směrnic v jednu. Hlavním cílem je: 
1. aktualizovat právní předpisy Euratomu o ochraně před zářením v návaznosti na nejnovější 
vědecké údaje a zkušenosti z praxe; 
2. zjednodušit a vyjasnit požadavky na ochranu před zářením (zavedení uceleného systému 
ochrany pracovníků, externích pracovníků, pacientů a veřejnosti; zavedení odpovídajících 
definicí; usnadnění volného pohybu externích pracovníků; usnadnění vzájemného 
přeshraničního uznávání odborných znalostí o ochraně před zářením);  
3. harmonizovat do maximální možné míry požadavky se základními mezinárodními 
bezpečnostními normami. 

2011 

7 ENER 2003/796: rozhodnutí Komise, kterým se 
zřizuje skupina evropských regulačních orgánů 
pro elektroenergetiku a plynárenství 

Zrušení Po zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů se skupina evropských 
regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství stane zastaralou. Rozhodnutí Komise 
2003/796 se pak zruší. 

2011 

8 ENTR Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES o 
emisích plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic z motorů v nesilničních 
pojízdných strojích 

Revize Účelem této revize je zjistit a stanovit nové emisní limity pro všechny v ní zahrnuté typy 
motorů a rozšířit oblast její působnosti na nové kategorie motorů. Dalším cílem je zjednodušit 
postupy zkoušení vycházející z mezinárodních norem a snížit nákladnost s nimi souvisejících 
postupů. 

2011 

9 ENTR Směrnice, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 
1999 o rádiových zařízeních a 
telekomunikačních koncových zařízeních a 
vzájemném uznávání jejich shody 

Revize Jejím cílem je: 
– nahradit mnoho nepraktických a neefektivních administrativních ustanovení, která 
znemožňují zpětně zjistit výrobce nebo dovozce u celé řady hromadně vyráběných rádiových 
zařízení modernějšími elektronickými prostředky a 
– vytvořit podnětnější prostředí pro inovativní technologie a snížit rizika, když ještě nejsou 
známy interferenční jevy, a to zejména dokud nebude existovat harmonizovaná norma. 

2011 



 

CS 32   CS 

10 ENTR Sladění deseti směrnic s novým legislativním 
rámcem (rozhodnutí č. 768/2008) 
• směrnice 2006/95/ES o harmonizaci 

právních předpisů členských států 
týkajících se elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích napětí; 

• směrnice Rady 2009/105/ES týkající se 
jednoduchých tlakových nádob;  

• směrnice 2009/23/ES o vahách s 
neautomatickou činností;  

• směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci 
předpisů týkajících se uvádění na trh 
a dozoru nad výbušninami pro civilní 
použití;  

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/9/ES o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se zařízení a 
ochranných systémů určených k použití v 
prostředí s nebezpečím výbuchu; 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/16/ES ze dne 29. června 1995 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se výtahů; 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/23/ES o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se tlakových 
zařízení; 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/22/ES o měřicích přístrojích; 

• směrnice 2004/108/ES o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se elektromagnetické 
kompatibility a o zrušení směrnice 
89/336/EHS; 

• směrnice 2007/23/ES o uvádění 
pyrotechnických výrobků na trh. 

Přepracování Sdělení a návrh na sladění deseti stávajících směrnic s balíčkem týkajícím se zboží a 
Lisabonskou smlouvou. Celkovým cílem je zajistit, aby výrobky na trhu EU byly bezpečné a 
splňovaly všechny požadavky zaručující vysokou úroveň ochrany. Cílem této iniciativy je 
navíc zjednodušit regulační prostředí pro výrobky tím, že bude ucelenější a snadnější pro 
užívání hospodářskými subjekty a vnitrostátními orgány.  
Konkrétní cíle: 
• snížit počet nevyhovujících výrobků, a to zejména nebezpečných výrobků, 
• zajistit rovné zacházení s nevyhovujícími výrobky v rámci celého trhu EU a rovné zacházení 
s hospodářskými subjekty v průběhu vymáhání, 
• zajistit spolehlivost a vysokou kvalitu činností týkajících se posuzování shody, které 
vykonávají oznámené subjekty, zajistit větší soulad terminologie a procedurálních požadavků 
obsažených ve směrnicích pro usnadnění jejich interpretace a provádění. 

2011 
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11 ENTR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2003/2003 o hnojivech 

Revize Hlavním politickým cílem je: 
– zahrnout širokou škálu výrobků, které v současné době podléhají pouze vnitrostátním 
právním předpisům, včetně organických hnojiv, organominerálních hnojiv, pěstebních 
substrátů a pomocných půdních látek, 
– snížit administrativní zátěž orgánů (členských států a Komise) a průmyslu při technickém 
přizpůsobování stávajících harmonizovaných právních předpisů, 
– zjednodušit pravidla a zrychlit postupy s cílem umožnit, aby se nové kombinace výživných 
látek / formy vyhotovení různého původu dostávaly na trh rychleji a v souladu s potřebami 
zemědělství v různých regionech EU, 
– zaručit bezpečnost hnojiv uváděných na trh s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí 
(zejména obsah přirozených nečistot, kontaminujících látek a patogenů), 
– zajistit, aby se zemědělci mohli spoléhat na agronomickou účinnost koupeného výrobku. 

2012 

12 ENTR směrnice 89/686/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se osobních 
ochranných prostředků 

Revize Přezkum a sladění nového právního rámce pro uvádění výrobků na trh. 
Vyjasnění oblasti působnosti směrnice pro usnadnění jejího provádění výrobci, orgány 
dohledu nad trhem a oznámenými subjekty. 
Zjednodušení přílohy II Základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost. Zjednodušení 
/ vyjasnění postupů posuzování shody, zejména harmonizací požadavků na certifikáty ES 
přezkoušení typu. 

2012 

13 ENTR Směrnice 2000/9/ES o lanových drahách pro 
dopravu osob 

Revize Přezkum a sladění nového právního rámce pro uvádění výrobků na trh. 
Zjednodušení znění směrnice s vyjasněním hlavních pojmů, definic a oblasti působnosti, aby 
bylo znění ucelenější, a s cílem usnadnit jeho uplatňování výrobci, vnitrostátními orgány a 
všemi zúčastněnými subjekty. 

2012 

14 ENV  Legislativní návrh týkající se soudržnosti / 
zjednodušení acquis v oblasti odpadů 

Revize Cílem bude provést úplnou prověrku směrnic EU týkajících se recyklace. Jejím cílem je sladit 
zvláštní právní předpisy pro jednotlivé druhy odpadů (včetně směrnic o vozidlech s 
ukončenou životností, bateriích a obalech) s rámcovou směrnicí o odpadech. 

2012 

15 ENV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, 
niklu a polycyklických aromatických 
uhlovodíků ve vnějším ovzduší 

Přepracování Předpokládá se začlenění této směrnice do celkového přezkumu směrnice 2008/50/ES v roce 
2013 s cílem sloučit tyto dvě směrnice. Tímto sloučením by se zajistilo, aby byly veškeré cíle 
týkající se kvality vnějšího ovzduší obsaženy v jednom právním nástroji. 

2013 

16 ENV Směrnice 1999/32/ES o snižování obsahu síry v 
některých kapalných palivech 

Přepracování Po přijetí přezkumu směrnice zákonodárci se bude uvažovat o kodifikaci.  2013  

17 ESTAT Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1221/2002 o čtvrtletních nefinančních účtech 
vládních institucí 

Přepracování Nařízení č. 1221/2002 upravuje předávání účtů vlád z nefinančního sektoru (konjunkturální 
statistiku veřejných financí ) / tabulka č. 25). Přijetím nařízení č. 1161/2005 (čtvrtletní účty 
podle sektorů/ tabulka č. 801Q) začal sběr podobného souboru údajů pro všechny 
institucionální sektory včetně vlády. Komise za účelem snížení zátěže členských států plánuje 
sloučení obou tabulek a sběr údajů v rámci konjunkturální statistiky veřejných financí na 
základě dotazníku týkajícího se čtvrtletních účtů podle sektorů. 

2014 
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18 HOME Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se 
stanoví kodex Společenství o pravidlech 
upravujících přeshraniční pohyb osob 
(Schengenský hraniční kodex) 

Kodifikace Cílem je kodifikovat Schengenský hraniční kodex v návaznosti na technické změny. 2011 

19 HOME Pravidla EU pro přistěhovalectví Konsolidace Konsolidace veškerých právních předpisů v oblasti přistěhovalectví počínaje pěti stávajícími 
směrnicemi týkajícími se legální migrace, jak předpokládá Stockholmský program. Tím se 
zlepší soulad mezi nástroji a odhalí se nedostatky. Zohlední výsledky chystaných zpráv o 
provádění jednotlivých směrnic. Sloučení všech práv a povinností v oblasti legální migrace v 
EU do jednoho textu rovněž zvýší transparentnost. 

2013 

20 INFSO směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/93/ES o zásadách Společenství pro 
elektronické podpisy 

Revize Akční plán pro elektronické podpisy a elektronickou identifikaci z roku 2008 usiluje o 
celoevropské řešení pro přeshraniční využívání elektronických veřejných služeb. Zpráva o 
pokroku byla plánována na rok 2010. Komise posoudí, zda jsou zapotřebí další horizontální 
anebo odvětvové iniciativy. 

2011  

21 JUST Směrnice 90/314/EHS o souborných službách 
pro cesty, pobyty a zájezdy 

Revize Cílem revize je zlepšit ochranu spotřebitelů při cestách na dovolenou a právní jistotu pro 
podniky. Kvůli minimální harmonizaci směrnice jsou právní předpisy v členských státech 
značně roztříštěny, čímž vznikají podnikům, které chtějí obchodovat na přeshraničním 
základě, náklady na dodržování požadavků, a tato roztříštěnost může způsobit rovněž újmu 
spotřebitelům, kteří se pokoušejí prosadit svá zákonná práva v přeshraničním kontextu. 

2011 

22 JUST Rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, kterým se 
stanoví minimální ustanovení týkající se znaků 
skutkových podstat trestných činů a sankcí v 
oblasti nedovoleného obchodu s drogami 

Revize Rozhodnutí vyzývá Komisi, aby do 12. května 2009 předložila Radě a Parlamentu zprávu o 
hodnocení opatření členských států za účelem dosažení souladu s tímto rozhodnutím. Při této 
příležitosti lze také posoudit možnost zjednodušení. 

2012 

23 JUST Směrnice 93/109/ES o volbách do EP s 
ohledem na snížení administrativní zátěže 
občanů a státních správ 

Změna Cílem návrhu je snížit administrativní zátěž občanů a státních správ ve volebním procesu a 
zlepšit účinnost stávajícího mechanismu vymáhání zákazu hlasování ve dvou členských 
státech ve stejných volbách do Evropského parlamentu. 

2012 

24 MARE Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2003 o 
odstraňování žraločích ploutví na palubě 
plavidel 

Změna Jeho cílem je: 
– zlepšit provádění zákazu odstraňování žraločích ploutví, 
– usnadnit příslušnou kontrolu, 
– zlepšit sběr údajů, 
– zajistit soulad právních předpisů EU s mezinárodními pravidly. 
Při použití některých alternativ by se velice zjednodušila kontrola, protože by se znemožnilo 
odstraňování ploutví a zrušilo by se používání váhových poměrů, které se ve skutečnosti liší 
podle jednotlivých druhů, míst rybolovu a technik dělení. Administrativní zátěž by buď 
zůstala stejná nebo by se snížila. 

2011 
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25 MARE Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1954/2003 o 
řízení intenzity rybolovu některých 
rybolovných oblastí a zdrojů Společenství 

Změna Tímto návrhem se změní systém řízení intenzity platný v západních vodách s cílem 
zjednodušit řízení, učinit jej účinnější a transparentnější a nasměrovat řízení intenzity směrem 
k využívání souvisejících zdrojů na maximální udržitelnou úroveň. Členské státy schválily na 
Světovém summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2002, že tohoto cíle má být dosaženo 
do roku 2015. 

 2011 

26 MARKT Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. 
července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. 
g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností 
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. 
června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy o konsolidovaných účetních 
závěrkách 

Přepracování Přezkum účetních směrnic: ambiciózní návrh podstatným způsobem snížit zátěž, zjednodušit 
právní prostředí a harmonizovat povinnosti v oblasti účetního výkaznictví se zaměřením na 
malé a střední podniky. Úplná změna přístupu k požadavkům na účetnictví malých a středních 
podniků podle zásady „mysli nejdřív v malém“. 

2011 

27 MARKT Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na ochranu 
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v 
členských státech od společností ve smyslu čl. 
48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem 
dosažení rovnocennosti těchto opatření 
Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 
21. prosince 1989 o zveřejňování poboček 
vytvořených v členském státě některými 
formami společností řídících se právem jiného 
členského státu 

Změna Cílem iniciativy je stanovit další právní požadavky na spolupráci mezi obchodními rejstříky, 
nejen pokud jde o oblast působnosti, ale rovněž o použité metody/kanály. Ke zlepšení sítě 
obchodních rejstříků je možné přispět využitím programu ISA. Změnou těchto dvou směrnic 
se zavedou prvky, které v konečném důsledky zjednoduší život společnostem. 

2011 

28 MARKT Směrnice o povinnostech společností 
kótovaných na burze ve věci průhlednosti 

Revize Modernizace směrnice s cílem zvýšit přitažlivost „regulovaných trhů“ pro menší společnosti 
kótované na burze hledající kapitál; zvýšit právní jasnost a účinnost stávajícího režimu 
týkajícího se průhlednosti při sdělování finančních informací o emitentech cenných papírů.  
Tato iniciativa souvisí s probíhajícími diskusemi v Radě a EP o změně směrnice o 
prospektech (2003/71) a legislativním balíčku o finančním dohledu. 

2011 

29 MARKT Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 
a dohledu nad nimi 

Revize Cílem je zachovat rovné podmínky v souladu s pravidly směrnice Solventnost II a ve větší 
míře podporovat přeshraniční aktivity v této oblasti, a tím přispívat k řešení problémů 
spojených se stárnutím obyvatelstva a veřejným dluhem.  
Některé předpokládané alternativy – alternativa „přezkoumat“ politiku – vedoucí k větší 
harmonizaci v EU by zjednodušily postupy a snížily zátěž pro zaměstnavatele, kteří chtějí 
financovat penzijní fondy v jiném členském státě.  
Neočekávají se žádné konkrétní potíže při provádění revidované směrnice o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v konkrétních členských státech. 

2011 
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30 MARKT Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o 
zprostředkování pojištění 

Revize Cílem revize je zlepšit harmonizaci a právní jistotu, usnadnit přeshraniční poskytování služeb 
v oblasti zprostředkování pojištění a redukovat stávající obtíže při uplatňování stávajícího 
zprostředkování pojištění na vnitrostátní úrovni. 
Tato iniciativa zjednoduší / vyjasní složitou spleť právních předpisů a vzniknou 
konsistentnější a jasnější obchodní pravidla pro chování v oblasti pojišťovnictví v Evropě. 
Tím by se mělo snížit administrativní zatížení některých subjektů (zejména subjektů 
působících na několika trzích a v několika odvětvích). To však také rovněž povede k nové 
administrativní zátěži pro ty distribuční kanály, které v současné době nepodléhají regulaci 
(např. pojišťovny a jejich zaměstnanci ), a případně větší zátěž pro jiné distributory, kteří již 
regulaci podléhají, ale na které se budou vztahovat nové požadavky (např. zprostředkovatelé 
pojištění podléhající novým pravidlům týkajícím se směrnice o trzích finančních nástrojů 
týkajících se tržeb strukturovaných retailových investičních pojistných produktů ).  

2011 

31 MARKT Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné 
známce Společenství (kodifikované znění) a 
revize směrnice o ochranné známce 

Revize Cílem je aktualizovat, zjednodušit a zmodernizovat nařízení a případně i směrnici EU a 
prohloubit spolupráci mezi OHIM a vnitrostátními úřady pro ochranné známky, aby se systém 
obchodních známek v Evropě stal účinnější, efektivnější a konsistentnější. 

2011 

32 MARKT Nařízení č. 2157/2001 o statutu evropské 
společnosti (SE) 

Revize Možné zjednodušení pravidel upravujících založení evropské společnosti (SE) a přemístění 
jejího sídla. 

2012 

33 MOVE Nařízení (ES) č. 3821/85 o záznamovém 
zařízení v silniční dopravě 

Přepracování Tento balíček aktualizuje legislativní rámec v zájmu zvýšení bezpečnosti a funkčnosti 
digitálního otáčkoměru používaného řidiči z povolání. Sníží administrativní zátěž podniků a 
současně zvýší spolehlivost kontrol s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
provozovateli silniční dopravy. 

2011 

34 MOVE Nařízení Komise o vydávání průkazů 
způsobilosti pilotům 

Nové Nařízením (ES) č. 216/2008 se Komise zmocňuje k přijetí technických požadavků a správních 
postupů v oblasti vydávání průkazů způsobilosti pilotům. Cílem je stanovit soubor závazných, 
homogenních požadavků a výsad souvisejících s vydaným průkazem způsobilosti s cílem 
umožnit vzájemné uznávání průkazů způsobilosti pilotů v celé EU. 

2011 

35 MOVE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/42/ES o hlášení událostí v civilním 
letectví 

Přepracování Cílem směrnice je předejít leteckým nehodám sběrem a analýzou informací o událostech v 
civilním letectví („jevů signalizujících možnost havárie“). Cílem revize je zefektivnit 
používání údajů o výskytu na úrovni EU, zejména lepším začleněním údajů o výskytu do 
ústřední databáze a zlepšením a zjednodušením toku údajů o jakosti mezi leteckými úřady pro 
účely předcházení nehodám. 

2011 
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36 OLAF Nařízení č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi 
správními orgány členských států a jejich 
spolupráci s Komisí k zajištění řádného 
používání celních a zemědělských předpisů, ve 
znění nařízení č. 766/2008 a rozhodnutí 
2009/917/SVV o používání informačních 
technologií pro celní účely 

Přepracování Nařízení č. 766/2008 a rozhodnutí Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání 
informačních technologií pro celní účely se částečně zabývají stejnými záležitostmi. Cílem je 
podle ustanovení Smlouvy o fungování EU (články 33 a 325) mít místo toho jeden nástroj. 
Dopad: zejména větší dostupnost práva. 

2011 

37 SANCO Nařízení o revizi směrnice 2009/39/ES o 
potravinách určených pro zvláštní výživu 
(dietetické potraviny) 

Revize Hlavním cílem revize je zjednodušit právní prostředí pro potraviny určené pro zvláštní výživu 
(dietetické potraviny), aniž by přitom byla nepříznivě ovlivněna stávající úroveň bezpečnosti 
potravin a informovanosti spotřebitele. 
Zejména poskytnout provozovatelům potravinářského podniku a členským státům jasnější a 
jednodušší pravidla týkající se oznamovacího postupu u dietetických potravin. 
Tím, že směrnice bude nahrazena nařízením, se sníží riziko vzniku rozdílů při provádění v 
členských státech. 

2011 

38 SANCO Nařízení, kterým se revidují právní předpisy (12 
směrnic) o uvádění na trh osiva a sadby pro 
podporu inovací u sadby 

Revize Hlavní cílem je nahradit 12 směrnic týkajících se sadby a rozmnožovacího materiálu a 
modernizovat a zjednodušit právní předpisy v souvislosti s iniciativou zlepšování právní 
úpravy. Nadále je základním cílem právního předpisu zajistit stanovení totožnosti a 
dostupnost zdravé a kvalitní sadby a osiva, které splňuje očekávání uživatelů. Cílem iniciativy 
je zároveň snížit celkovou administrativní zátěž a zavést do právního rámce flexibilitu s 
ohledem na globalizaci, specializaci a vývoj nového využití zemědělských produktů, společně 
se změnami v očekávání občanů, pokud jde sladění zemědělství a přirozeného životního 
prostředí. Tato iniciativa se tedy zaměřuje na podporu inovací v oblasti, hodlá přispět k 
zastavení ztráty biologické rozmanitosti, dosáhnout harmonizovaného provádění právních 
předpisů v rámci EU a zlepšit hospodářskou konkurenceschopnost zajištěním volného pohybu 
osiva a sadby v EU.  

2011 
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39 SANCO Souboru předpisů o hygieně (rozhodnutí 
2007/205 o směsných výrobcích a inspekci 
masa) 

Revize Směsné výrobky: Prvním cílem je změnit přechodná opatření na dovoz směsných výrobků 
(rozhodnutí Komise 2007/275), jak přislíbila Komise prostřednictvím Stálého výboru pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat při prodlužování přechodných opatření. Tímto návrhem se 
slaďují stávající veterinární pravidla pro dovoz směsných výrobků s pravidly týkajícími se 
veřejného zdraví a částečně se zamezuje nekalé soutěži mezi třetími zeměmi a členskými 
státy. Návrhem by přibylo osvědčení o zdravotní nezávadnosti, ale zavedlo by se jedno 
osvědčení jak pro osvědčení o zdravotní nezávadnosti, tak pro veterinární osvědčení a pro 
všechny druhy potravin živočišného původu (zjednodušení administrativní zátěže). V druhé 
fázi by se měla zvážit ustanovení nařízení č. 853/2004 tak, aby byly zajištěny požadavky na 
směsné výrobky založené na rizicích.  
Inspekce masa: cílem je přezkoumat inspekce masa, aby se přizpůsobily trendům v 
epizootologických situacích určitých zoonóz. Lépe by měla být upravena nově vznikající 
rizika, přičemž by se pozornost věnovaná omezeným rizikům měla redukovat tak, aby se 
zaručil přístup povětšinou založený na posouzení rizik. Tato iniciativa se bude vypracovávat 
po konzultaci s hlavními obchodními partnery v třetích zemích s cílem usnadnit vývoz.  

2011 

40 SANCO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o zdravotnických prostředcích a o zrušení 
směrnic 90/385/EHS a 93/42/EHS a návrh 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
diagnostických zdravotnických prostředcích in 
vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES  

Přepracování – 
revize 

Zdravotnické prostředky: cílem je zjednodušit a posílit pravidla k zajištění vysoké úrovně 
ochrany zdraví a zároveň bezproblémového fungování vnitřního trhu, konkurenceschopnosti a 
inovačních kapacit odvětví. Z hodnocení stávajícího systému vyplývá, že existují právní 
mezery týkající se produktů, které nespadají do působnosti žádného konkrétního právního 
předpisu Unie, a že je třeba odstranit některé nedostatky v systému.  
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro: cílem je zjednodušit a posílit pravidla k 
zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a zároveň bezproblémového fungování vnitřního trhu, 
konkurenceschopnosti a inovačních kapacit odvětví. Z hodnocení stávajícího systému vyplývá 
potřeba vyjasnit některé otázky, zavést do právních předpisů určité aspekty a zajistit sblížení s 
právními předpisy našich hlavních obchodních partnerů. 

2012 

41 SANCO Směrnice o klinických hodnoceních na podporu 
klinického výzkumu a inovací ve 
farmaceutickém odvětví 

Revize Cílem revize směrnice o klinických hodnoceních je řešit nedostatky, které v minulých letech 
vyplynuly z různých hodnocení Komise. Jde o posílení znalostí a inovací v rámci klinického 
výzkumu. Návrh by reagoval na skutečnost, že velká většina významnějších klinických 
hodnocení se provádí v celoevropském kontextu. Otázky, které by byly řešeny: zkrácení 
administrativních průtahů před zahájením klinických hodnocení, vyvarování se rozdílným 
rozhodnutím v EU a zjednodušení postupů pro podávání zpráv. 

2012 

42 SANCO Nový návrh právního předpisu o zdraví zvířat 
(první položka ze tří) – (nařízení) 

Nové Návrh bude vycházet ze zkušeností s prováděním stávajících právních předpisů a z rozsáhlého 
hodnocení politiky EU v oblasti zdraví zvířat. Cílem nového právního předpisu je stanovit 
jednoznačnější právní strukturu pro zdraví zvířat v EU, a to sloučením několika legislativních 
aktů z této oblasti do jednoho komplexního rámce. 

2012 
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43 SANCO Nařízení č. 882/2004 o úředních kontrolách v 
celém potravinovém řetězci, jež se týká 
především financování úředních kontrol, 
kontrol reziduí veterinárních léčiv (směrnice 
96/23/ES) a zásad organizace veterinárních 
kontrol produktů a zvířat dovážených do EU ze 
třetích zemí (směrnice 97/78/EC a směrnice 
91/496/EHS) (druhá položka ze tří) 

Revize Cílem revize nařízení č. 882/2004 je zohlednit výsledky řady probíhajících hodnocení 
(poplatků, reziduí, dovozních kontrol), jež mají zlepšit účinnost úředních kontrol v celém 
potravinovém řetězci jednak zaměřením pozornosti na specificky regulované oblasti (rezidua) 
a na nedůslednost a rozpory při vynucování (poplatky), jednak zavedením pružnějšího a na 
posouzení rizika zaměřeného přístupu v rámci hraničních kontrol. 
Dalším cílem je zajištění plně integrovaného kontrolního systému zahrnujícího zdraví zvířat i 
rostlin a zjednodušení rámce pro vynucování spolupráce mezi Komisí a členskými státy. 
Návrh má rovněž zjednodušit a racionalizovat obecný rámec pro spolupráci Komise a 
členských států podle tohoto nařízení. 

2012 

44 SANCO Právní předpis EU o zdraví rostlin 
(třetí položka ze tří) 

 Iniciativa odráží potřebu modernizovat stávající systém rostlinolékařské péče na základě jeho 
nedávného hodnocení ex post. Díky účinnější prevenci zavlečení nových škůdců a chorob 
nebudou nutné nákladné kampaně k pozdější eradikaci nebo kontrolám a předejde se 
rozsáhlejšímu používání pesticidů. Lepší prevence také umožní udržitelnou produkci a 
konkurenceschopnost zemědělství a přispěje k zabezpečení potravin a ochraně lesů, krajiny a 
zahrad. Díky vylepšeným právním předpisům a lépe harmonizovaným prováděcím 
ustanovením bude možné účinněji reagovat na dopady globalizace a změny klimatu na zdraví 
rostlin. 

2012 

45 SANCO Směrnice o veterinárních léčivých přípravcích Revize Právní předpisy o veterinárních léčivech budou posouzeny s cílem identifikovat nadměrnou 
administrativní zátěž a problémy, jako je např. nedostatek schválených veterinárních léčiv k 
léčbě chorob méně významných živočišných druhů nebo vzácně se vyskytujících chorob. 
Cílem přezkumu je zvýšit dostupnost léčiv na trhu a snížit zátěž podniků, a to prostřednictvím 
jednoduššího postupu schvalování léčivých přípravků při současném respektování veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí. 

2012 

46 TAXUD Legislativní návrh týkající se společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob 

Nové Cílem návrhu je zjednodušení daňových předpisů, snížení nákladů na dodržování požadavků a 
odstranění daňových překážek, s nimiž se společnosti v současnosti potýkají, pokud působí v 
rámci svého přeshraničního působení. 

2011 

47 TAXUD Směrnice o zdanění úroků a licenčních poplatků 
mezi přidruženými společnostmi z různých 
členských států 

Přepracování Rozšíření oblasti působnosti směrnice snížením prahových hodnot účasti, zahrnutím 
nepřímých podílů a aktualizací přílohy (typy společností). Tento návrh bude doplňovat 
sdělení o dvojím zdanění podniků. 

2011 

48 TAXUD Legislativní iniciativa týkající se zacházení 
orgánů veřejné správy s DPH a osvobození od 
DPH 

Nové Zajistit rovné podmínky pro soukromé a veřejné subjekty stanovením neutrálního systému 
DPH. 
Analyzovat a kvantifikovat stávající problémy související s uplatňováním pravidel pro DPH u 
veřejných subjektů a činností prováděných ve veřejném zájmu. 

2012 
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Příloha IV: Seznam stažených návrhů, o nichž nebylo dosud rozhodnuto 
GŘ KOM/SEK – 

interinstitucionální odkaz 
Název  Zdůvodnění 

ENER SEK(2008) 1903 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj Evropského společenství v Radě ministrů 
Energetického společenství (Brusel, 27. června 2008) 

Zastaralé. 

ENER COM(2003)032 Návrh SMĚRNICE RADY (Euratom) o bezpečném nakládání s vyhořelým jaderným palivem 
a s radioaktivními odpady  

Kolegium by mělo v roce 2010 přijmout 
novou směrnici o jaderném odpadu. 

ENV KOM(1992) 316/2 Předloha – ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Komise pověřuje sjednáním protokolu jménem 
Společenství, kterým se mění Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, Washington, 2. prosince 
1946 

V roce 2009 Rada zahrnula tuto záležitost do 
rozhodnutí týkajícího se víceletého období. 
Tento návrh je zastaralý. 

ENV KOM(2008) 174 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má jménem Evropského Společenství zaujmout k 
výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy 

Tento návrh lze vzít zpět, neboť setkání 
smluvních stran v Aarhusu, pro které byl 
připraven, se uskutečnilo v roce 2008 a v 
současnosti je zastaralý. 

ENV KOM(2008) 695 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zaujetí stanoviska, které má být jménem Evropského společenství 
přijato na devátém zasedání konference smluvních stran a které se týká návrhů změn dodatků I a II 
Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů 

Setkání smluvních stran CITES (Úmluva o 
mezinárodním obchodu ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin) již proběhlo a tento návrh je zastaralý. 

MARE KOM(2009) 505 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 754/2009, kterým se některé 
skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 
1342/2008 

Zastaralé: souvisí s nařízením Rady (ES) č. 
43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na 
rok 2009 stanoví rybolovná práva a 
související podmínky pro některé populace 
ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách 
Společenství a pro plavidla Společenství ve 
vodách podléhajících omezením odlovů. 

MARE KOM(2009) 506 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2009, pokud jde o rybolovná práva a 
související podmínky pro některé populace ryb 

Zastaralé: souvisí s nařízením Rady (ES) č. 
43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na 
rok 2009 stanoví rybolovná práva a 
související podmínky pro některé populace 
ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách 
Společenství a pro plavidla Společenství ve 
vodách podléhajících omezením odlovů. 

MARE KOM(2009) 122 
2009/0039 (CNS)  
2009/0039 COD 

Nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro severní populaci štikozubce obecného a lov 
této populace 
 

Komise změnila svůj postoj v této věci. 

MOVE KOM(2008) 650 
2008/0650 (COD) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 
2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti 
v silniční dopravě 

Komise změnila svůj postoj v této věci. Jak 
Komise oznámila na Rada ve složení pro 
dopravu dne 24. června 2010, má v záměru 
vzít zpět tento návrh odmítnutý EP. 
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RELEX KOM(2006) 704 
2006/0232/APP 

ROZHODNUTÍ RADY o schválení výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jeho 
členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, na jejichž základě se 
prohlašuje za závazné maltské znění Protokolu ze dne 26. října 2004 k Dohodě mezi Evropským 
společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o 
volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské 
republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské 
republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich 
přistoupení k Evropské unii 

RELEX KOM(2006) 717 
 2006/0235/APP 

ROZHODNUTÍ RADY o schválení výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jeho 
členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, na jejichž základě 
se prohlašuje za závazné české, estonské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, slovenské a 
slovinské znění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné 
a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob 

Tyto dva návrh jsou zastaralé. Rada je nikdy 
nepřijala, protože přijetí formálního 
rozhodnutí Rady nebylo považováno za nutné. 
Rada namísto toho prohlásila dotyčné 
dokumenty za závazné uvedením poznámky k 
bodům I/A (na základě samostatného 
protokolu se Švýcarskou konfederací). 
Všechny poznámky k bodům I/A přijala Rada 
dne 14. května 2007. 

SG KOM(2009) 0142 
2009/0048 (COD). 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení některých aktů 
přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou 

Tento návrh měl přijmout legislativní nástroje 
regulativnímu postupu s kontrolou. Po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost již není možné 
v nových legislativních aktech používat 
regulativní postup s kontrolou. Proto tento 
návrh již nemá právní odůvodnění. 

SJ KOM(1995) 622/4 
1995/0305 (COD) 

NÁVRH SMĚRNICE RADY O UVÁDĚNÍ OSIVA PÍCNIN NA TRH (KONSOLIDOVANÉ 
ZNĚNÍ) 

Zastaralé. Změněno na přepracované znění k 
předložení. 

SJ KOM(1995) 628/2 
1995/0321 (COD) 

NÁVRH SMĚRNICE RADY O UVÁDĚNÍ OSIVA OBILOVIN NA TRH (KONSOLIDOVANÉ 
ZNĚNÍ) 

Zastaralé. Změněno na přepracované znění k 
předložení. 

SJ KOM(2003) 243 
2003/0096 (COD) 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhu se surovým tabákem (kodifikované znění) Zastaralé. Byla přijata změna základního aktu 
a připravuje se pozměněný kodifikovaný 
návrh. 

SJ KOM(2007) 848 
2007/0287 (COD) 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1601/91 o obecných 
pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, 
vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) 

Zastaralé. Změněno na přepracované znění k 
předložení. 

SJ KOM(2007) 302 
2007/0103 (CNS) 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY (EURATOM), kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní 
kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace 
(kodifikované znění) 

Zastaralé. Legislativní orgán prověřuje 
pozměněný kodifikovaný návrh. 

SJ KOM(2008) 26 
2008/0009 (COD) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o fúzích akciových společností 
(kodifikované znění) 

Zastaralé. Legislativní orgán prověřuje 
pozměněný kodifikovaný návrh. 

SJ KOM(2008) 91 
2008/0039 (COD) 

Návrh SMĚRNICE RADY 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu 
na trh (kodifikované znění) 

Zastaralé. Změněno na přepracované znění. 

SJ KOM(2008) 544 
2008/0173 (COD) 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 77/91/EHS o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována 
v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání 
akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) 

Zastaralé. Připravuje se pozměněný 
kodifikovaný návrh. 
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SJ KOM(2008) 873 
2008/0253 (COD) 

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat 
dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění) 

Zastaralé. Změněno na přepracované znění k 
předložení. 

SJ KOM(2008) 891 
2008/0265 (COD) 

Návrh NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz (kodifikované 
znění) 

Možné zpětvzetí – již není prioritou. 

SJ KOM(2006) 0346 
2006/0808 (CNS) 

PŘEDLOHA ROZHODNUTÍ RADY o změně ustanovení týkajících se Soudního dvora v oblastech 
upravených hlavou IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství 

Zastaralé. 

  


