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I.

Všeobecné, finanční a institucionální záležitosti

Administrativa Evropské unie
Evropská komise z 14.3.2008 COM (2008) 141/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Urychlená opatření ke snižování
administrativní zátěže v Evropské unii v roce 2008.
Snižování administrativní zátěže je součástí iniciativy Komise na zlepšení právního
prostředí v EU („better regulation“). V rámci tohoto snižování jsou předkládány i
legislativní návrhy, jejichž cílem je odstranit zbytečně zatěžující a zastaralá
ustanovení platných právních aktů Společenství. Takové návrhy jsou přijímány
zrychleným postupem (tzv. fast track actions), protože změny v nich obsažené jsou
většinou technické povahy. Komise v tomto sdělení předkládá přehled dvanácti
takových návrhů, které hodlá předložit v roce 2008. Návrhy se týkají oblasti
zemědělství, průmyslové politiky, životního prostředí, statistiky a vnitřního trhu
(právo společností a účetnictví).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropské agentury
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 135/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě. Evropské agentury – cesta vpřed.
(SEK(2008) 323)
Evropské agentury představují součást institucionálního prostředí Evropské unie.
Sdružují technické a odborné kapacity, a umožňují tak Komisi převádět některé
provozní úkoly na vnější subjekty. Zvyšuje se jejich počet a jsou jim přidělovány
velké finanční prostředky. Neexistuje však žádný jednotný přístup, který by
vymezoval jejich účel a roli, protože jsou zřizovány jednotlivě na základě návrhu
Komise. Toto sdělení se zabývá současným stavem a společným rámcem tzv.
regulačních agentur. Každá z těchto agentur má vlastní právní základ, od nějž se
odvíjejí její úkoly a role. Společný rámec pro tyto agentury by měl zahrnout: úkoly;
strukturu a fungování; odpovědnost a vztahy s dalšími institucemi; lepší právní
úpravu a práci agentur; proces zřizování a ukončení činnosti; komunikační
strategie. Komise tímto sdělením vyzývá Radu a Evropský parlament k diskusi o
úloze agentur ve správních strukturách EU. Do roku 2009 provede horizontální
hodnocení regulačních agentur a do ukončení tohoto hodnocení nebude předkládat
návrhy na zřízení nových agentur.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Globalizace a EU
Evropský parlament z 31.3.2008
Rozpočtový výbor, zpravodaj Reimer Böge
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem,
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.
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Přezkum a provádění nařízení a směrnic
Evropská komise z 17.3.2008 COM (2008) 146/F
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu uplatňování směrnice 2002/14/ES
v EU (SEC(2008) 334).
Směrnice 2002/14/ES stanoví minimální požadavky ohledně zásad, definic a
postupů pro informování a projednávání se zaměstnanci na úrovni podniků, které
zaměstnávají aspoň 50 zaměstnanců (členský stát může minimální počet snížit na
20 zaměstnanců). Předkládané sdělení podává zprávu o uplatňování této směrnice.
Komise zjistila několik nedostatků, které se týkají např. oblasti působnosti
(vyloučení některých kategorií zaměstnanců, vztah směrnice k neziskovým
organizacím), postupů pro informování a projednávání (chybějící podmínky
projednávání), informování a projednávání na základě dohody (nejasné podmínky),
důvěrných informací (chybějící úprava trvání povinnosti zachování důvěrnosti
zástupců zaměstnanců, chybějící kritéria pro označování informací za důvěrné)
nebo ochrany práv (potřeba ověřit sankce za porušení směrnice). Komise hodlá
podpořit povědomí o směrnici a jejích důsledcích a výměnu osvědčených postupů,
navržení změn směrnice prozatím neplánuje. Podrobnější informace jsou uvedeny
v doprovodném dokumentu (SEC(2008) 334).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 31.3.2008 COM (2008) 160/F
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003.

Rozpočet Evropské unie
Evropská komise z 3.3.2008 COM (2008) 73/F
Návrh nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku,
připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.
Evropská komise z 14.3.2008 COM (2008) 152/F
Návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném
finančním řízení, pokud jde o úpravu víceletého finančního rámce předložený
Komisí Evropskému parlamentu a Radě v souladu s bodem 48 interinstitucionální
dohody ze dne 17. května 2006.
Evropský parlament z 31.3.2008
Rozpočtový výbor, zpravodaj Janusz Lewandowski
Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2009.
Evropský parlament z 31.3.2008
Rozpočtový výbor, zpravodajka Jutta Haug
Zpráva o rozpočtovém rámci a prioritách pro rok 2009.

Veřejný ochránce práv
Evropský parlament z 14.3.2008
Výbor pro ústavní záležitosti, zpravodajka Anneli Jäätteenmäki
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Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se mění jeho
rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a
obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv.

II. Celní unie a volný pohyb zboží
Antidumpingové clo na dovoz
Rada Evropské unie z 4.3.2008
Nařízení Rady o zastavení částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3
nařízení (ES) č. 384/96 antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného
pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny.
Nařízení Rady, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum
antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného
pocházejících z Ruska prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96.
Nařízení Rady, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum
antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska
prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96.
Nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou
platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy určitých oxidů manganičitých
pocházejících z Jihoafrické republiky.
Nařízení Rady, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11
odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 zrušuje antidumpingové clo z dovozu močoviny
pocházející z Běloruska, Chorvatska, Libye a Ukrajiny.
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá
konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků
pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska.

Celní a statistický sazebník
Rada Evropské unie z 11.3.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Clo na dovoz koksu z ČLR
Evropská komise z 4.3.2008 COM (2008) 86/F
Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou
platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy koksu z uhlí v kusech o průměru
větším než 80 mm („koks 80+“) pocházejícího z Čínské lidové republiky.
Rada Evropské unie z 4.3.2008
Nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou
platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz koksu z uhlí v kusech o průměru
větším než 80 mm („koks 80+“) pocházejícího z Čínské lidové republiky.

Clo na dovoz kompresorů z ČLR
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 148/F
Návrh nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy
některých kompresorů pocházejících s Čínské lidové republiky.
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Rada Evropské unie z 14.3.2008
Nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých
kompresorů pocházejících s Čínské lidové republiky.

Společenství pro osvobození od cla
Rada Evropské unie z 11.3.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství
pro osvobození od cla.

Zrušení cla z dovozu některých elektronických součástek
Evropská komise z 7.3.2008 COM (2008) 121/F
Návrh nařízení Rady, kterým se zrušuje vyrovnávací clo z dovozu některých
elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti
s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a zastavuje řízení.
Rada Evropské unie z 28.3.2008
Nařízení Rady, kterým se zrušuje vyrovnávací clo z dovozu některých
elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s
libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a zastavuje řízení.

III. Zemědělství
Odvětví mléka
Rada Evropské unie z 12.3.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vnitrostátní
kvóty pro mléko.

Potravinářské enzymy a rozpouštědla
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 144/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady
83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice
Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Evropská komise z 27.3.2008 COM (2008) 154/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě
potravin a složek potravin. (Přepracované znění)

Prodej a používání krmiv
Evropská komise z 3.3.2008 COM (2008) 124/F
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění na trh a používání krmiv.
Cílem předkládaného návrhu je zjednodušit a modernizovat platný právní rámec
Společenství v oblasti umisťování na trh a používání krmiv. Nové nařízení by mělo
zajistit dostupnost odpovídajících informací pro spotřebitele při současném zajištění
účinného fungování vnitřního trhu. Návrh upravuje obecné požadavky, umisťování
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na trh specifických druhů krmiv, označování (labelling) a balení a vypracování
Katalogu Společenství krmných látek a kodexů správné praxe v oblasti označování
krmiv. Návrh ruší a nahrazuje směrnice 79/373/EHS, 80/511/EHS, 82/471/EHS,
93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 276) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 275).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Schvalovací postup pro potravinářské enzymy
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 145/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro
potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci
potravin.

Smlouva o kávě
Evropská komise z 27.3.2008 COM (2008) 157/F
Návrh rozhodnutí Rady o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku
2007 Evropským společenstvím.
V září 2007 přijala Mezinárodní rada pro kávu znění nové dohody, která nahradí
Mezinárodní dohodu o kávě z roku 2001 podporující mezinárodní spolupráci
v obchodu s kávou, jejíž platnost končí 30. září 2008. Komise při sjednávání nové
dohody jednala jménem Společenství na základě pokynů schválených Radou.
Cílem předkládaného návrhu je podepsat a uzavřít novou dohodu jménem
Společenství. Posledním možným termínem pro podepsání a uložení schvalovací
listiny je 31. srpen 2008, a Rada by proto měla přijmout rozhodnutí před tímto
datem.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Společná organizace zemědělských trhů
Rada Evropské unie z 5.3.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).
Rada Evropské unie z 11.3.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).

Uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 93/F
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh.

10

Zdravotní podmínky zemědělských zvířat
Rada Evropské unie z 11.3.2008
Nařízení Rady, kterým se upravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a
dobrých životních podmínkách zvířat.

IV. Rybolov
Kvóty pro dovoz produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
Evropská komise z 7.3.2008 COM (2008) 129/F
Návrh nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství
pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy.

Kvóty rybolovu pro Polsko
Evropská komise z 13.3.2008 COM (2008) 88/F
Návrh nařízení Rady, kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky
obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do
roku 2011.

V. Volný pohyb pracovníků a sociální politika
VI. Právo usazování a svoboda poskytování služeb
VII. Doprava
Bezpečnost železnic Společenství
Evropská komise z 7.3.2008 COM (2008) 137/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic
Společenství.

Odpovědnost při řízení motorových vozidel
Evropská komise z 14.3.2008 COM (2008) 98/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění občanskoprávní
odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro
případ takové odpovědnosti pojištění (Kodifikované znění).

Přeshraniční vymáhání odpovědnosti silničního provozu
Evropská komise z 19.3.2008 COM (2008) 151/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního
vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2007 nedošlo poprvé od roku 2001 ke snížení počtu úmrtí na silnicích v EU.
Jednou z cest ke snižování počtu obětí je důsledné vymáhání právních předpisů.
Přestože členské státy mezi sebou uzavřely řadu dvoustranných dohod v této
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oblasti, nejsou tyto dohody řádně prováděny a řidiči vozidel registrovaných v jiném
členském státě zůstávají často za dopravní přestupky nepotrestáni. Cílem tohoto
návrhu je usnadnit vymáhání sankcí proti řidičům, kteří spáchali přestupek v jiném
členském státě, než je stát, v němž je jejich vozidlo registrováno. Návrh se vztahuje
na tyto přestupky: nepřiměřená rychlost, řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou na křižovatce se
světelným signalizačním zařízením. Návrh neharmonizuje dopravní předpisy ani
sankce za dopravní přestupky. Jeho smyslem je zřídit elektronickou síť EU, která
umožní určit totožnost majitele vozidla, s nímž byl spáchán přestupek, a zaslat
majiteli oznámení s použitím jednotného formuláře.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 351) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 350).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Spolupráce sousedních zemí v oblasti dopravy
Evropská komise z 5.3.2008 COM (2008) 125/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů o pokroku informativních rozhovorů
týkajících se spolupráce se sousedními zeměmi v oblasti dopravy.
Sektorové politiky jsou součástí evropské politiky sousedství. Integrace EU a
sousedních zemí v oblasti dopravy je zaměřena na budování pěti hlavních
dopravních os, které mají zásadní význam pro mezinárodní obchod, a na
horizontální opatření (legislativní i technická) ovlivňující využívání těchto tras
všemi druhy dopravy. Ve sdělení o pokynech pro dopravu v Evropě a sousedních
regionech (KOM(2007) 32) Komise navrhla dvoustupňový přístup k provádění
politiky sousedství v oblasti dopravy. Prvním stupněm je jednání s dotčenými státy
za účelem zjištění jejich zájmu ohledně posílení koordinace v této oblasti, druhým
stupněm pak budou konkrétní doporučení nebo návrhy Komise. Jednání byla
zahájena na jaře 2007. Předkládané sdělení informuje o jejich dosavadním průběhu
a předběžných výsledcích. Komise je s průběhem jednání spokojena. Kromě
specifických úkolů vázaných na jednotlivé dopravní osy by se další fáze jednání
měla soustředit na posílení spolupráce, uzavření dohod s existujícími regionálními
strukturami ohledně monitoringu os a vytvoření regionálních struktur v oblastech,
kde dosud neexistují.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Technické podmínky pro plavidla vnitrozemské plavby
Evropská komise z 19.3.2008 COM (2008) 149/F
Návrh směrnice Rady, kterou se v důsledku přistoupení Bulharské republiky a
Rumunska přizpůsobuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES,
kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.

Znečištění lodí a protiprávní jednání
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 134/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.
V důsledku častého výskytu protiprávního vypouštění znečišťujících látek z lodí do
moře a v důsledku ropných havárií předložila Komise v roce 2003 návrh právní
úpravy sankcí za úmyslné znečišťování, a to formou směrnice 2005/35/ES, která
vymezila, kdy se v tomto případě jedná o protiprávní jednání a že takové jednání
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podléhá sankcím, a souběžného rámcového rozhodnutí 2005/667/SVV, které
stanovilo, že takové jednání je trestným činem, a proto bude podléhat trestním
sankcím stanoveného typu. S odkazem na rozhodnutí Evropského soudního dvora
z roku 2005, že zákonodárný orgán Společenství může za určitých okolností
uplatnit trestněprávní opatření (věc C-176/03), podala Komise žalobu na zrušení
uvedeného rámcového rozhodnutí, které ESD v říjnu 2007 vyhověl (věc C-440/05).
Cílem předkládaného návrhu je přenést ustanovení zrušeného rámcového
rozhodnutí do platné směrnice, a obnovit tak harmonizovaný systém trestních
sankcí za úmyslné znečišťování. Vzhledem k tomu, že rámcové rozhodnutí bylo
přijato jednomyslně, Komise k návrhu nevypracovala posouzení dopadu, neboť se
jedná pouze o přenos již přijatých ustanovení do práva Společenství.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Způsobilost řízení
Evropská komise z 5.3.2008 COM (2008) 100/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP).

Zřízení Evropské agentury pro železnice
Evropská komise z 7.3.2008 COM (2008) 136/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské
agentury pro železnice.

VIII. Hospodářská soutěž
IX. Daně
Daň z přidané hodnoty
Evropská komise z 17.3.2008 COM (2008) 147/F - 1
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům
spojeným s plněními uvnitř Společenství.
Evropská komise z 17.3.2008 COM (2008) 147/F - 2
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje
proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství.
Při příležitosti přechodu k vnitřnímu trhu byl v rámci přechodného režimu DPH
zaveden systém výměny informací o dodání zboží uvnitř Společenství. Cílem
předkládaného návrhu je zejména upravit časové lhůty uplatňované v tomto
systému. Konkrétně se navrhuje:
– harmonizovat období, za které se podávají informace o plněních uvnitř
Společenství, a zkrátit ho na jeden měsíc;
– zkrátit lhůtu k předávání těchto informací mezi členskými státy na jeden měsíc;
– omezit povinnost předkládat měsíčně informace o nabytí zboží a nákupu služeb
uvnitř Společenství na nabyvatele, u nichž tato plnění přesáhla částku 200 000
EUR za kalendářní rok;
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– harmonizovat předpisy týkající se daňové povinnosti za poskytování služeb, aby
prodávající i kupující uváděli plnění za stejné období.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Spotřební daň
Evropská komise z 3.3.2008 COM (2008) 78/F
Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně.

X. Hospodářská a měnová unie a volný pohyb kapitálu
XI. Vnější vztahy
Albánská republika
Evropská komise z 14.3.2008 COM (2008) 139/F - 1
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a
Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské
republiky a Rumunska k Evropské unii.
Evropská komise z 14.3.2008 COM (2008) 139/F - 2
Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské
republiky a Rumunska k Evropské unii.
Evropská komise z 14.3.2008 COM (2008) 140/F
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě mezi
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Albánskou
republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech s ohledem na
přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Evropský parlament z 26.3.2008
Výbor pro zahraniční záležitosti, zpravodaj Jacek Saryusz-Wolski
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o
stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na
jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s
ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

Čínská lidová republika
Evropská komise z 3.3.2008 COM (2008) 118/F
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o Zvláštní administrativní oblasti
Hongkong: výroční zpráva za rok 2007.
Jedná se o pravidelnou výroční zprávu Komise. V roce 2007 uplynulo 10 let od
předání Hongkongu Číně. V zemi zůstal zachován tradiční způsob života, jsou
dodržovány zásady právního státu a základní svobody. Kromě prohlubující se
spolupráce s EU podpořil hospodářství Hongkongu přednostní přístup na trhy
pevninské Číny, a hospodářství tak překonalo recesi z 90. let. Mezi hlavní
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hongkongské problémy patří především pomalé zavádění všeobecného volebního
práva v hongkongských vládních institucích a s výhledem do budoucna stav
životního prostředí.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Hospodářské vztahy se státy CARIFORUM
Evropská komise z 18.3.2008 COM (2008) 155/F
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dohody o
hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy
na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé.
Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi Evropským společenstvím a
karibským fórem států AKT (CARIFORUM) byla vyjednána během let 2002-2007
a parafována dne 16. prosince 2007. Cílem této dohody je zajistit pokračování
uplatňování obchodního režimu, který znamená pro státy CARIFORUM lepší
přístup na trh Společenství a který byl dosud uplatňován na základě dohody
z Cotonou. Dohoda obsahuje všechna nezbytná opatření pro zavedení zóny volného
obchodu, ustanovení o službách, investicích a elektronickém obchodu, o clech a
usnadnění obchodu a rovněž ustanovení o rozvojové spolupráci. Komise žádá
Radu, aby na základě předloženého návrhu zajistila podpis a schválila prozatímní
uplatňování dohody. Znění dohody je připojeno k návrhu (COM(2008) 155, vol. 2).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Evropská komise z 18.3.2008 COM (2008) 156/F
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy
CARIFORUM na straně druhé.
Jednání o dohodě o hospodářském partnerství (EPA) se státy CARIFORUM byla
úspěšně ukončena dne 16. prosince 2007 parafováním dohody. Komise předkládá
tento návrh současně s návrhem rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění
EPA (KOM(2008) 155). Znění dohody je přílohou návrhu (COM(2008) 156,
volume 2).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Guinejská republika
Evropská komise z 10.3.2008 COM (2008) 138/F
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2005/321/ES o uzavření
konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou.

Kazachstán
Evropská komise z 4.3.2008 COM (2008) 92/F
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi
Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán o některých aspektech
leteckých služeb.

Omezující opatření proti Anjouanu v Komorském svazu
Rada Evropské unie z 11.3.2008
Nařízení Rady, kterým se ukládají některá omezující opatření vůči nezákonné vládě
Anjouanu v Komorském svazu.
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Západní Balkán
Evropská komise z 5.3.2008 COM (2008) 127/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Západní Balkán: posilování
evropské perspektivy.
Předkládané sdělení shrnuje klíčový vývoj v regionu od vydání posledních zpráv o
pokroku jednotlivých zemí v listopadu 2007 a současně stanovuje nové iniciativy
zaměřené na posílení evropské perspektivy regionu (podrobnější informace viz
doprovodný dokument SEC(2008) 288). Rok 2008 bude rozhodující pro
Chorvatsko, které se může výrazně přiblížit ukončení přístupových jednání.
V případě Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Komise doufá, že přístupová
jednání budou moci být v plné šíři obnovena. Albánie a Černá hora by se měly
zaměřit na provádění Dohod o stabilizaci a přidružení a Bosna a Hercegovina a
Srbsko na co nejrychlejší podpis těchto dohod. Srbsko by mělo v chystaných
volbách potvrdit, že si uchovává proevropskou orientaci. Jednou z priorit
Společenství zůstává vytvoření stabilního samostatného Kosova.
Pro všechny balkánské státy zůstávají v platnosti základní úkoly, jako dobrá veřejná
správa, reforma soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu, vyřešení
bilaterálních otázek, rozvoj občanské společnosti nebo plná spolupráce
s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.
K iniciativám podporujícím proevropský postoj balkánské veřejnosti patří příprava
uvolnění a následného zrušení vízové povinnosti, zvýšení počtu studentů ze
západního Balkánu studujících v EU, zapojení západního Balkánu do činnosti
agentur a do programů Společenství nebo vytvoření nového finančního nástroje na
podporu rozvoje občanské společnosti.
Další iniciativy se týkají např. koordinace pomoci s mezinárodními finančními
institucemi, civilní ochrany a omezování rizika přírodních katastrof, spolupráce na
parlamentní úrovni a regionální spolupráce.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XII. Energetika
XIII. Průmysl a vnitřní trh
Jednotný evropský trh elektronických komunikací
Evropská komise z 19.3.2008 COM (2008) 153/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Zpráva o pokroku jednotného evropského
trhu elektronických komunikací za rok 2007 (13. zpráva). (SEK(2008) 356)
Sdělení je třináctou pravidelnou zprávou Komise o vývoji na evropském trhu
elektronických komunikací, tentokrát za rok 2007. V oblasti legislativy byly
hlavními událostmi přijetí nařízení upravujícího ceny za volání do a ze zahraničí
(roaming) a předložení balíčku tří legislativních návrhů, jejichž cílem je komplexní
reforma předpisového rámce EU v oblasti telekomunikací. Výrazně rostly výnosy
z širokopásmového připojení, nárůst zaznamenaly i mobilní služby. Naopak výnosy
pevných sítí stále klesají. Předpokladem úspěšných regulačních zásahů ve prospěch
spotřebitele byla včasná analýza trhu a minimální omezování možnosti regulačních
orgánů řešit otázky necenového charakteru. Podrobné informace včetně přehledu
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vývoje v jednotlivých členských státech jsou obsaženy
dokumentech (SEC(2008) 356 – Volume I, volume II).

v doprovodných

Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XIV. Regionální politika a koordinace strukturálních
nástrojů
XV. Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Akční program Společenství pro životní prostředí
Evropský parlament z 13.3.2008
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, zpravodajka
Riitta Myller
Zpráva o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v
polovině období.

Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí
Evropská komise z 11.3.2008 COM (2008) 132/F
Návrh rozhodnutí Rady o schválení Protokolu o strategickém posuzování vlivů na
životní prostředí k Úmluvám EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice států, podepsané v Espoo roku 1991, jménem Evropského
společenství.
Evropské společenství ratifikovalo v červnu 1997 Úmluvu OSN/EHK o posuzování
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států uzavřenou v Espoo v roce
1991. Na páté ministerské konferenci „Životní prostředí pro Evropu“, která
proběhla v Kyjevě v květnu 2003, byl k této Úmluvě přijat Protokol o strategickém
posuzování vlivů na životní prostředí, který stanovuje některé povinnosti, pokud jde
o posuzování některých plánů a programů a požadavky na politiky a legislativu.
Komise Protokol jménem Společenství podepsala dne 21. května 2003 a navrhuje
Radě, aby jej jménem Společenství schválila. Znění Protokolu je přílohou návrhu
(COM(2008) 132, vol. 2).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Registrace léčivých přípravků
Evropská komise z 4.3.2008 COM (2008) 123/F
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých
přípravků.
Návrh směrnice – Změna směrnic o kodexu Společenství pro veterinární a humánní
léčivé přípravky, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků
Směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství pro veterinární léčivé přípravky a
směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství pro humánní léčivé přípravky upravují
mimo jiné postupy, jimiž se řídí změny léčivých přípravků po jejich uvedení na trh.
Nařízení o změnách jsou přijímána formou prováděcích opatření. Tato nařízení se
však vztahují pouze na určité kategorie léčivých přípravků, zejména přípravky, jimž
byla udělena registrace na úrovni Společenství (tj. na základě práva Společenství).
Přípravky, jimž byla udělena registrace na vnitrostátní úrovni příslušným orgánem

17

členského státu na základě vnitrostátního postupu, uvedeným nařízením
nepodléhají. Vnitrostátní požadavky na změny se v členských státech liší. Cílem
předkládaného návrhu je tyto rozdíly odstranit, a to rozšířením oblasti působnosti
nařízení o změnách na veškeré léčivé přípravky, bez ohledu na postup, jímž získaly
registraci.
Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 273) a jeho shrnutím
(SEC(2008) 274).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

XVI. Věda, informace, vzdělávání a kultura
Evropský rok tvořivosti a inovace
Evropská komise z 28.3.2008 COM (2008) 159/F
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a
inovace (2009).
Cílem Evropského roku tvořivosti a inovace bude podpora tvořivosti jako jednoho
z důležitých předpokladů inovace, a to ve všech fázích celoživotního učení.
Konkrétní opatření budou, stejně jako v jiných evropských rocích, zahrnovat
informační a propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, vnitrostátní,
regionální i místní úrovni. Evropský rok bude prováděn za pomoci stávajících
programů Společenství, zejména programu celoživotního učení (2007–2013) a
programu Kultura (2007–2013). Členské státy by měly určit své národní
koordinátory k organizaci své účasti na pořádaných akcích.
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Kultura v globalizovaném světě
Evropský parlament z 13.3.2008
Výbor pro kulturu a vzdělávání, zpravodaj Vasco Graça Moura
Zpráva o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě.

XVII. Právo týkající se podniků (Právo obchodních
společností, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví,
obchodní právo)
Obchodní a občanské záležitosti
Evropská komise z 7.3.2008 COM (2008) 131/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce
Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady o některých aspektech zprostředkování v občanských a
obchodních záležitostech.
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XVIII. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
1. Implementace Evropské bezpečnostní strategie, Evropská
bezpečnostní a obranná politika
Vojenský štáb Evropské unie
Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/80/SZBP o zřízení Vojenského
štábu Evropské unie, 18.3.2008 – 7235/08.
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
Dne 19. listopadu 2007 schválila Rada čtyři opatření pro zlepšení schopnosti
Vojenského štábu EU provádět předběžné vojenské plánování na strategické úrovni
pro konkrétní operace vedené EU. Dokument upravuje mandát Štábu tak, aby
odpovídal těmto novým úlohám.

Vývoz zbraní
Uživatelská příručka ke Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní,
18.3.2008 – 7486/08 .
Typ dokumentu: Uživatelská příručka
Uživatelskou příručku ke Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní
schválila Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní na zasedání konaném dne
22. února 2008. Jejím cílem je pomoci členským státům při uplatňování tohoto
kodexu chování. Příručka shrnuje přijaté pokyny pro výklad jeho kritérií.

2. Mezinárodní vztahy EU, postoje k jednotlivým oblastem
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
Společný postoj Rady, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění
mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY),
10.3.2008 – 6927/08.
Typ dokumentu: Společný postoj Rady
Dokument prodlužuje společný postoj 2004/293/SZBP o dalších 12 měsíců.

Posilování evropské perspektivy na Balkánu
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Západní Balkán: posilování
evropské perspektivy, 17.3.2008 – 7702/08.
Typ dokumentu: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě
Hodnocení kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU ze západního
Balkánu, nové iniciativy Komise na západním Balkánu, v českém znění.

Vznik sil EUFOR ve Středoafrické republice
Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Středoafrickou
republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice,
14.3.2008 – 5472/08.
Typ dokumentu: Rozhodnutí Rady
Dokument vymezuje postavení sil EUFOR ve Středoafrické republice, konkrétně
jejich identifikaci, překračování hranic a pohyb na území hostitelského státu,
výsady a imunity a další.
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Vztahy se státy CARIFORUM
Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění dohody
o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy
na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé, 19.3.2008 – 7505/08.
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady předložený Komisí
Návrh obsahuje důvodovou zprávu, návrh rozhodnutí Rady o provádění dohody do
data její platnosti a legislativní finanční výkaz zabývající se finančními dopady
návrhu.

XIX. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
Akceschopnost EU v případě katastrof
Evropská komise z 5.3.2008 COM (2008) 130/F
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o posílení schopnosti Unie
reagovat na katastrofy.
Cílem předkládaného sdělení je navrhnout opatření pro posílení kapacity Unie pro
reakci na katastrofy, ať už katastrofy přírodní, zaviněné lidmi nebo katastrofy, které
jsou důsledkem válečných konfliktů. Základem těchto opatření je využívání
dostupných zdrojů a nástrojů, jejich koordinace a vytváření synergií. Navrhovaná
opatření se týkají čtyř oblastí:
– zlepšení a posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami;
– posílení mechanismu Společenství v oblasti civilní ochrany;
– posílení evropské humanitární pomoci;
– budování kapacity v dalších oblastech politiky a prostřednictvím dalších
nástrojů Společenství (např. vzdělávání, nouzová linka 112).
Zpracovala: Mgr. Helena Bendová

Partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení
Rada Evropské unie z 4.3.2008
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení partnerství v
rámci procesu stabilizace a přidružení.

Výkon soudních rozhodnutí v případě dlužníků
Evropská komise z 6.3.2008 COM (2008) 128/F
Zelená kniha – Účinný výkon soudních
Transparentnost dlužníkových aktiv.

rozhodnutí

XX. Občanství EU a volný pohyb osob
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v Evropské

unii:

