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Zlepšování právní úpravy
– zpráva o pokroku

V rámci přípravy zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost, které se bude konat ve dnech 

5. a 6. března 2009, naleznou delegace v příloze revidovaný návrh zprávy předsednictví o pokroku 

v oblasti zlepšování právní úpravy, do něhož byly promítnuty výsledky jednání Pracovní skupiny 

pro konkurenceschopnost a růst ve dnech 3. a 9. února 2009.

________________
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PŘÍLOHA

Zpráva o pokroku v oblasti zlepšování právní úpravy

předložená českým předsednictvím Radě ve složení pro konkurenceschopnost

Jednoduchá a jasná pravidla pro silnou ekonomiku

Úvod

1. Předsednictví připomíná, že Rada přijala při řadě příležitostí závěry, které zdůrazňují klíčovou 

roli agendy zlepšování právní úpravy jako součásti Lisabonské strategie pro růst a 

zaměstnanost. Význam efektivního regulačního rámce pro podporu konkurenceschopnosti 

a růstu s vnitřním trhem jako hlavním pilířem byl rovněž zdůrazněn Evropskou radou.

2. Předsednictví má za to, že za současného hospodářského útlumu ještě výrazněji vzrostl 

význam jasných, jednoduchých a soudržných pravidel, která podnikům, zejména malým 

a středním podnikům, usnadňují využití potenciálu vnitřního trhu a posilují jejich 

konkurenceschopnost na světových trzích. Jasná a jednoduchá pravidla na úrovni EU, která 

stanoví efektivní a vynutitelné regulační prostředí, přispívají k cíli vnitřního trhu, kterým je 

podpora přeshraničního obchodu, přilákání zahraničních investic a následné posílení 

konkurenceschopnosti a pozice evropských podniků v celosvětovém měřítku. Proto vítá Třetí 

strategický přezkum zlepšování právní úpravy1 provedený Komisí, který předsednictví 

chápe jako trvalý závazek k zásadám zlepšování právní úpravy za účelem zlepšení kvality 

a efektivity právních předpisů a politik EU.

3. Cílem této zprávy je zhodnotit nedávný pokrok v oblasti zlepšování právní úpravy a seznámit 

s názory českého předsednictví na to, jak lze dále rozvíjet politiky EU v oblasti zlepšování 

právní úpravy.

  
1 Dokument 5791/09 COMPET 37.
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Posouzení dopadů

4. Výzvy, které přináší současná ekonomická krize, vyžadují jako reakci krátkodobé kroky 

i dlouhodobé ekonomické reformy, prováděné koordinovaně EU a členskými státy.

Relevantní a správně zaměřené regulace a politiky by se měly zakládat na kvalitních důkazech 

vzešlých z důkladných posouzení dopadů. Předsednictví považuje posouzení dopadů za trvalý 

proces a integrální součást analýzy a rozhodovacího procesu. Každý legislativní návrh musí 

být řádně odůvodněn ve vztahu k zásadám subsidiarity a proporcionality. Vysoká úroveň 

posouzení dopadů spolu s co nejlépe vyčíslenými náklady a přínosy dostupných možností 

usnadňuje rozhodovací proces a závěrečnou dohodu o právních předpisech. 

5. Předsednictví proto vítá trvalé odhodlání Komise zlepšit systém posouzení dopadů. V roce 

2008 bylo toto odhodlání potvrzeno revizí pokynů pro posouzení dopadů. Revidované znění 

stanoví lepší pokyny, např. ohledně subsidiarity, zvýšené odpovědnosti za posouzení dopadů 

a načasování přípravných prací v rámci Komise, vyčíslení zahrnující administrativní náklady, 

jakož i úsilí o zlepšení kvality a soudržnosti studií posouzení dopadů.

6. Kvalita posouzení dopadů závisí na kvalitě důkazů, které jsou dostupné. Předsednictví 

zdůrazňuje význam cílených a dobře připravených konzultací, aby mohly zúčastněné strany 

efektivně reagovat, přičemž je věnována pozornost správnému načasování celého 

legislativního procesu. Předsednictví vítá skutečnost, že Komise podpořila své útvary, aby 

v případě složitých a citlivých návrhů překročily minimální osmitýdenní dobu konzultací 

s cílem umožnit, aby byly o konzultacích informovány všechny zúčastněné strany a aby byly 

schopny k nim přispět. Předsednictví zdůrazňuje nezbytnost jasné zpětné vazby ohledně 

výsledků konzultací v závěrečném posouzení dopadů včetně toho, jak byly tyto výsledky 

využity. Dále se domnívá, že by měly být zváženy dodatečné možnosti pro trvalé zapojení 

zúčastněných stran do dalších fází přípravného procesu posouzení dopadů. To by pomohlo 

usměrňovat očekávání zúčastněných stran ohledně konečného návrhu a vyzkoušet zvažovaná 

politická řešení a jejich pravděpodobné náklady a přínosy. 
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7. Předsednictví rovněž poznamenává, že v rámci integrovaného přístupu k posouzení dopadů 

poskytne „test malých a středních podniků“ specifické informace, aby při přípravě nových 

iniciativ byly běžně zkoumány náklady a přínosy malých a středních podniků a aby byly 

politiky přiměřené cílům a snadno srozumitelné a aby usnadňovaly přístup na trh zvláště pro 

malé podniky a mikropodniky. Navíc by nové návrhy měly být pečlivě vyhodnocovány 

s ohledem na jejich dopady na čtyři svobody vnitřního trhu a jejich soulad se zásadou 

nediskriminace. Kromě toho by měl být řádně posouzen vnější rozměr politik vnitřního trhu 

jako součást dopadů na celosvětovou hospodářskou soutěž. Nové pokyny k dopadům na 

národní a regionální úrovni by měly případně zohlednit konkrétní dopady pro některé 

členské státy a regiony.

8. Vedle kvality údajů posouzení dopadů je stejně důležité jasné uvedení hlavních zjištění 

a klíčových čísel, aby bylo možné je snadno a efektivně posoudit. Předsednictví připomíná 

závěry Rady přijaté dne 29. května 20082 a zdůrazňuje význam krátkých shrnutí pro uvedení 

vyčíslených klíčových přínosů a nákladů, včetně administrativních nákladů pro podniky, a má 

za to, že taková shrnutí by měla běžně zahrnovat všechny možnosti a nikoli pouze zvolenou 

možnost. Řádně vyhodnocené alternativy mohou urychlit rozhodovací proces v orgánech 

v případech, kdy by se tito normotvůrci rozhodli pro odlišná řešení, než je původně 

navrhovaná možnost.

9. Předsednictví uznává významnou roli výboru pro hodnocení dopadů, pokud jde o podporu 

vysoce kvalitních studií posouzení dopadů prováděných Komisí. V důsledku toho 

předsednictví vyzývá přípravné orgány Rady, aby odkazovaly na stanoviska výboru pro 

hodnocení dopadů a na posouzení dopadů s cílem zajistit řádné vyhodnocení návrhů 

a posouzení možných změn. Narůstající důraz na potřebu systematičtějšího vyčíslení dopadů 

a řešení administrativní zátěže je zvláště vítaným vývojem.

  
2 Dokument 9491/08.
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Předsednictví vyzývá Komisi, aby zvážila možnosti pravidelnějšího využití externích 

odborných posudků ve své práci týkající se posouzení dopadů. Předsednictví má navíc za to, 

že posouzení dopadů by mělo zahrnovat úplné odůvodnění v případech, kdy nebyla 

doporučení výboru pro hodnocení dopadů dodržena.

10. Předsednictví rovněž vítá skutečnost, že tyto tři orgány zahájily v červenci roku 2008 

přezkum společného přístupu k posouzení dopadů,  a s potěšením očekává jeho brzké 

dokončení, zdůrazňujíc potřebu praktických a realizovatelných řešení.

Snížení administrativní zátěže

11. Předsednictví vítá nedávno zveřejněné výsledky měření, které poskytly orientační informace 

o referenční úrovni stávající administrativní zátěže napříč prioritními oblastmi. Vzhledem 

k ambicióznímu cíli akčního programu a jeho harmonogramu předsednictví zdůrazňuje, že 

zásadní význam má včasné předložení návrhů opatření na snížení zátěže, pokud má být do 

roku 2012 dosaženo cíle snížení administrativní zátěže vyplývající z právních předpisů EU 

o 25%.

12. Předsednictví proto vítá oznámení prvního balíčku opatření na snižování administrativní 

zátěže zahrnujícího opatření již přijatá či ta, jež mají být navržena, který má podnikům 

umožnit dosáhnout úspor v odhadované výši 30 miliard EUR 3. Předsednictví plně podporuje 

záměr Komise předložit všechny návrhy na 25% snížení do konce jejího funkčního období 

a oceňuje práci Skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro snižování 

administrativní zátěže, jejímž výsledkem bylo vypracování konkrétních doporučení k 

opatřením. Vítá rovněž oznámení Komise rozšířit akční program, aby zahrnoval dalších 30 

legislativních aktů, jak přijatých, tak těch, které mají být navrženy4.

  
3 Dokument 5982/09 COMPET 57.
4 Pokud jde o probíhající urychlená opatření, viz tabulka v příloze I, aktuální situace v Radě.
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13. Během současné hospodářské krize závisí důvěryhodnost programu na opětovném ujištění 

podniků, že program přinese výsledky: že sníží stávající zbytečnou zátěž a přispěje 

k zamezení nové zbytečné zátěži. Předsednictví zdůrazňuje, k reálnému snížení 

administrativní zátěže může dojít pouze v případě, bude-li založeno na stávajících i na 

připravovaných právních předpisech. Předsednictví je toho názoru, že intenzivní práce, 

vykonané v posledních měsících v souvislosti se shromažďováním údajů o stávající 

administrativní zátěži v prioritních oblastech, by měly být rozšířeny, aby v zásadě zahrnuly 

všechny příslušné oblasti politiky. Předsednictví má za to, že oznámený návrh Komise o 

příspěvcích ke snižování administrativní zátěže jednotlivých odvětví by měl tento přístup 

odrážet.

14. Předsednictví se rovněž domnívá, že na počátku funkčního období příští Komise bude 

důležité rozhodnout, zda je akční program na snížení administrativní zátěže jednorázovým, 

nebo zda by se z něj měl stát trvalý program, v němž by se slučovalo úsilí o trvalé snížení 

administrativní zátěže s novým programem pro zjednodušení.

15. Kvantitativní údaje, včetně vyhodnocení administrativní zátěže, získané při posouzení 

dopadů nových návrhů, mají i nadále klíčový význam pro jasné pochopení možných nákladů 

pro podniky. Předsednictví proto vítá záměr Komise využít k tomuto hodnocení nástroje 

informačních technologií a vyzývá Komisi, aby zajistila, že vyčíslení administrativní zátěže 

v posouzeních dopadů se ve všech příslušných případech stane pravidlem.

16. Dále poznamenává, že zbytečná administrativní zátěž nebude odstraněna jen zrušením 

povinností podávat informace, ale i zlepšením způsobu, jak jsou informace shromažďovány.

V každém případě je důležité pečlivě uplatňovat zásadu „pouze jednou“, aby se tak předešlo 

tomu, že podnikům jsou ukládány opakované povinnosti podávat informace, které jsou již 

dostupné, přičemž budou respektovány vnitřní administrativní specifika členských států 

s cílem vyhnout se nepřiměřeným nákladům pro administrativní orgány.
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17. Předsednictví vítá spolupráci Komise a členských států ohledně provedení směrnice 

o službách. Tato spolupráce by měla zajistit, že provedení bude správné a bude vyloučen tzv. 

„goldplating“ (vytváření zbytečné zátěže), bude snížena administrativní zátěž a stanoveno 

zjednodušení administrativních postupů.

18. Předsednictví bere na vědomí, že až doposud 21 členských států stanovilo své národní cíle 

pro snížení administrativní zátěže vyplývající z vnitrostátních právních předpisů v souladu se 

závěry z jarního zasedání Evropské rady v roce 2007 a vyzývá členské státy, aby pokračovaly 

ve svém úsilí při provádění těchto plánů. Předsednictví oceňuje úsilí Komise pomoci 

členským státům v jejich úkolu prostřednictvím zpřístupnění startovního balíčku pro měření 

skutečné administrativní zátěže. 

Zjednodušení

19. Předsednictví vítá úspěchy představené Komisí ve třetí zprávě o pokroku strategie pro

zjednodušení právního prostředí. Rovněž vítá výsledky prověřování acquis s 81 novými 

opatřeními, která může příští Komise zvážit pro budoucí program zjednodušení právních 

předpisů. Předsednictví zdůrazňuje, že program zjednodušení právních předpisů by měl

zjednodušovat konkrétním a reálným způsobem právní prostředí a podporovat snížení zátěže 

pro podniky a občany.

20. Předsednictví si je vědomo značného počtu zjednodušujících návrhů (viz tabulka v příloze 

II), ohledně kterých ještě nebylo v Radě a Evropském parlamentu dosaženo dohody.

Předsednictví bude těmto návrhům věnovat zvláštní pozornost.
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21. Předsednictví by rádo zdůraznilo význam využívání informací poskytnutých na základě 

hodnocení ex post, např. k posouzení skutečného účinku schválených právních předpisů EU 

oproti zamýšlenému rozsahu a dopadu. Předsednictví proto žádá, aby studie posouzení 

dopadů prováděné Komisí zahrnovaly hlavní ukazatele pokroku pro budoucí sledování 

a hodnocení přijatých návrhů a připomíná potřebu zahrnout do nových právních předpisů 

v případě potřeby doložku o přezkumu. Údaje z vyhodnocení ex post by měly být využity tak, 

aby napomohly při vedení budoucích zjednodušovacích kroků a stanovování jejich priority. 

Přístup k právu a informace ohledně právních předpisů

22. Aby právní předpisy splnily zamýšlené cíle a byly efektivní v praxi, je třeba, aby je evropští 

občané a podniky správně chápali a byli o nich včas informováni. To znamená, že musí být 

navrhovány jednoduchým a jasným způsobem a musí být dostupné. Předsednictví má tedy za 

to, že přístup k právu, včetně právních informačních systémů, které poskytují efektivní 

a ergonomické vyhledávací nástroje pro přístup k právním předpisům EU, přispívá k řádnému 

fungování a porozumění právním předpisům na úrovni EU. Ke stejnému cíli přispívají také 

jasné a praktické informace vysvětlující dopady právních předpisů pro podniky a občany bez 

použití právní terminologie.

Další činnost

23. Za účelem poskytnutí postoje Rady k třetímu strategickému přezkumu Komise a současnému 

vývoji v agendě zlepšování právní úpravy potvrzuje předsednictví svůj záměr vypracovat 

návrh závěrů Rady pro květnové zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost. 

_____________
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ANNEX I

Fast Track Actions for Reducing Administrative Burdens presented in 2008 - State of Play as of 13 February 2009

Areas Change pursued Proposal State of play at Council
Notification of placing radio-telecom 
equipment on the market
Directive 99/5/EC.

Implementation of a one-stop electronic notification 
facility, that relays the information from the 
manufacturer to the member states authorities to 
communicate the intention to place certain equipment 
on the market.

No need for legislative 
change

Application tested in January 2008 and in 
use since

Executive measures
Control procedures on modified 
starches
Commission regulation 1722/93.

Simplification of control procedures on modified 
starches by increasing the threshold below which these 
procedures do not apply

Draft measure was tabled 
for discussion and voted in 
management committee on 
13/03/2008

Adopted  
Commission Regulation 491/2008 of 
3/06/2008

Harmonisation of VOC definitions 
Commission decision 2002/739

Harmonise the definition of a volatile organic 
compound (VOC) between Directive 2004/42/EC and 
Commission Decision 2002/739/EC

Draft measure was 
discussed and agreed in 
the relevant committee

Adopted
Commission Decision  C(2008)4453 of 
13/08/2008

Notifications related to the emissions of 
non-road mobile machineries   Directive 
97/68/EC

Remove the administrative burdens arising from the 
notification requirements under the flexibility scheme 
and falling on Member States' approval authorities and 
manufacturers

The draft measure was 
circulated in May 2008.

Under consideration

Legislative measures
“Omnibus” packages
Company law 
1st and 11th Directives
(68/151/EEC and 89/666/EEC)

- Eliminate the costs of publishing, in the national 
gazette, information that has already been disclosed in 
the commercial register.
- Member States should not require the translation and 
the certification of the translation to be made in their 
respective country

Proposal adopted  on 
17.4.2008 
COM(2008) 194

Under discussion in Council. EP 1st 
reading on 19/11/2008 with several 
amendments.

Accounting and auditing
4th and 7th Directives 
(78/660/EEC and 83/349/EEC

- Elimination of certain disclosure requirements 
(formation expenses and breakdown of net turnover) 
from the Directive.
- Clarification of the relationship between the IAS 
Regulation 1606/2002 and the 7th Directive.

Proposal adopted  on 
17.4.2008
COM(2008) 195

EP plenary voted on 18th December 2008. 
Agreement with EP on adoption at first 
reading. Being prepared by Legal 
Linguists of both Institutions.
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Stand-alone measures
Labelling of batteries
Directive 2006/66/EC.

Clarifying that batteries lawfully placed on the market 
before 26 September 2008 do not have to be 
withdrawn from the market or relabelled after this 
date..

Proposal adopted  on 
16.4.2008
COM(2008) 211

Adopted.
Directive 2008/103/EC of the EP and 
Council of 19/11/2008

Intrastat
Regulation 638/2004

Simplification of Community statistics relating to the 
trading of goods between Member States with a view 
to alleviate the statistical reporting of economic 
operators, in particular SMEs

Proposal adopted on 
7.2.2008
COM (2008) 58

Under discussion in EP and Council. EP 
1st reading on 21/10/08 with amendments. 
Adoption as I/A item scheduled for 
18/02/2009 in Coreper; 19/02/2009 in 
Council. Signature foreseen for March I 
EP plenary

Revision of the legal basis of Variation 
Regulations
Directives 2001/82/EC & 2001/83/EC

Review the legal bases of the Variations Regulations in 
order to bring full harmonisation of the variations rules 
within the EU. This will make the regulatory 
framework governing changes to medicinal products 
(e.g. change in the packaging, ...) clearer, simpler and 
more flexible.

Proposal adopted on 
4.3.2008
COM (2008) 123

Under discussion in European Parliament 
and Council. EP 1st reading on 22/10/2008 
with amendments
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ANNEX II

Simplification proposals pending before the Council and the European Parliament – state of play (13 February 2009)

Regulatory area Legal act(s) Commission State of play at Council

1. Maritime Transport

2005/TREN/060

Recast of the regime for ship inspections and 
survey organisations (Directive 94/57/EC)

COM(2005) 587 
23 November 2005
2005/0237/COD

2nd reading agreement. To be 
adopted by Council on 26 
February 2009.

2. Maritime Transport
2004/TREN/053

Recast of the regime on port State control 
(Council Directive 95/21/EC)

COM(2005) 588 
23 November 2005
2005/0238/COD

2nd reading agreement. To be 
adopted by Council on 26 
February 2009.

3. Free movement of 
workers

2004/EMPL/022

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down the 
procedure for implementing Regulation (EC) 
No 883/2004 on the coordination of social 
security systems

COM(2006)16
31 January 2006
2006/0006/COD

Discussions at Council on 9 June 
2008; EP opinion 1st reading on 9 
July 2008. Discussion at Council 
on 2 October 2008; Common 
position adopted by Council on 17 
December 2008.

4. Plant Protection 
products 

2003/SANCO/61

Proposal for a Regulation on the placing of plant 
protection products on the market

COM(2006)388
12 July 2006
2006/0136/COD and 
amended proposal 
COM(2008) 93 final 
11 March 2008

2nd reading agreement reached in 
December 2008. The text is 
presently under legal-linguistic 
revision. Formal adoption by 
Agriculture and Fisheries Council 
will take place before end Czech 
Presidency (May or June).

5. Social affairs
Health and safety
2006/SJ+/105

Proposal of Council Directive concerning the 
minimum safety and health requirements for the 
use of work equipment by workers at work 
(second individual Directive within the meaning of 
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (codified 
version)

COM(2006)652
3 November 2006
2006/0214/COD
[amended prop: 
COM(2008)111]

Commission amended proposal on 
29 February 2008;
EP opinion in 1st reading on 8 July 
2008.
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6. Social affairs
Health and safety

2006/SJ+/101

Proposal of Council Directive on the protection of 
workers from the risks related to exposure to 
asbestos at work (second individual Directive 
within the meaning of Article 8 of Directive 
80/1107/EEC) (codified version)

COM(2006)664
10 November 2006
2006/0222/COD

EP opinion in 1st reading on 
19 June 2007.

7. Trade of dual use 
items
2006/TRADE/025

Proposal for a Council Regulation setting up a 
Community regime for the control of exports of 
dual-use items and technology

COM(2006)829
18 December 2006
2006/0266/ACC
SEC(2006)1696

Discussion at Council ongoing.

8. Trade mark

2006/SJ+/099

Proposal for a Council Regulation on the 
Community trade mark (Codified version)

COM(2006)830
16 December 2006
2006/0267/CNS

Adoption by Council is scheduled 
for 26/02/2009.

9. Residue limits of 
veterinary medicinal 
products.
2006/ENTR/042

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down 
Community procedures for the establishment of 
residue limits of pharmacologically active 
substances in foodstuffs of animal origin, and 
repealing Regulation (EEC) No 2377/90

COM(2007)194
17 April 2007
2007/0064 (COD)
SEC(2007)484-
SEC(2007)485)

(pre-negotiated) Council Common 
Position adopted 18.12.08; 
transmitted to EP in January; 
scheduled for 2nd reading 
adoption in EP Plenary in April 
2009

10. Admission to the 
occupation of 
transport operators
2006/TREN/001

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing 
common rules concerning the conditions to be 
complied with to pursue the occupation of road 
transport operator (recast)

COM(2007)263
23 May 2007
20070097(COD)
SEC(2007)635-636

Going through second reading 
negotiation ("road package").
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11. Access to passenger 
transport market 

2006/TREN/042

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on common rules 
for the international carriage of passengers by 
coach and bus (recast) 

COM(2007)264
23 May 2007
20070098 (COD)
SEC(2007)635-636

Going through second reading 
negotiation ("road package").

Access to goods' 
transport market

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on access to the 
market in the carriage of goods by road within 
the Community to or from the territory of a 
Member State or passing across the territory of one 
or more Member States (recast)

COM(2007)265
23 May 2007
20070099(COD)
SEC(2007)635-636

Going through second reading 
negotiation ("road package").

12. Radiation protection
2006/SJ+/106

Codification of Regulation (Euratom) 1987R3954 
laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of 
feeding stuffs following a nuclear accident

COM(2007)302
2006/SJ+/106
2007/0103CNS

Single reading (codification).
EP opinion on 11.12.07.

13. Consumer Protection 
acquis

2006/SANCO/038

Review of the Timeshare Directive (94/47/EC) COM(2007)303
7 June 2007
2007/0113COD

Agreement reached in the 1st 
reading. Adopted by the Council at 
AGRI Council on 18/12/2008 (PE-
CONS 3701/08).
Published OJ L 33, 03.02.2009, 
p.10

14. Financial services –
Insurance

2005/MARKT/006

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on the taking-up and 
pursuit of the business of insurance and 
reinsurance (SOLVENCY II) (recast) 

COM(2007)361
10 July 2007
2007/0143/COD
[amended prop: 
COM(2008)119]

General approach in December 
2008 with a view to a first reading 
agreement with the EP in Spring 
2009.
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15. Public pan-European 
cellular digital land-
based mobile 
communications

2007/INFSO/016

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council repealing Council 
Directive 87/372/EEC on the frequency bands to 
be reserved for the coordinated introduction of 
public pan-European cellular digital land-based 
mobile communications in the Community (GSM 
Directive) 

COM (2007) 367
25 July 2007
2007/0126/COD

This proposal is no longer under 
discussion since the Commission 
made a new one: Proposal for a 
Directive of the European 
Parliament and of the Council 
amending Council Directive 
87/372/EEC on the frequency 
bands to be reserved for the 
coordinated introduction of public 
pan-European cellular digital land-
based mobile communications in 
the Community (COM(2008)762, 
19.11.2008, 2008/0214/COD). 
First reading agreement before the 
end of this Parliament's mandate 
envisaged.

16. Coordination of 
social security 
systems
2008/EMPL/005

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council amending the 
annexes to Regulation (EC) No 883/2004 on the 
coordination of social security systems

COM (2007) 376
03 July 2007
2007/0129/COD

1st reading ongoing.
Discussion at Council on 9 June 
2008.

17. Coordination of 
social security 
systems
2008/EMPL/004

Proposal for a Council Regulation extending the 
provisions of Regulation (EC) No 883/2004 and 
Regulation (EC) No […] to nationals of third 
countries who are not already covered by these 
provisions solely on the ground of their nationality 

COM (2007) 439
23 July 2007
2007/0152/CNS

1st reading ongoing.
EP opinion on 9 July 2008.

18. Information society

2007/INFSO/001

Revision of the regulatory framework for 
electronic communications and services

COM(2007)697-9
13 November 2007
2007/0247-9/COD

Common position to be adopted 16 
February 2009. Negotiations with 
the Parliament ongoing in view of 
an agreement before the end of 
this Parliament's mandate.
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19. Air Transport
2002/TREN/29

Revision of the regulatory framework for 
computerised reservation systems

COM(2007)709
15 November 2007
2007/0243/COD

Adopted (1st reading agreement).

20. Modernisation of 
VAT rules relating to 
financial services 
including insurance
2007/TAXUD/001

Proposal for a Council Regulation laying down 
implementing measures for Directive 2006/112/EC 
on the common system of value added tax, as 
regards the treatment of insurance and financial 
services

COM(2007)746
28 November 2007

1st reading starting.

21. IPPC
2007/ENV/002

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on industrial 
emissions (integrated pollution prevention and 
control) 

COM(2007)844
21 December 2007
2007/0286/COD

Policy debate in Council (ENV) on 
2 March 2009. Political agreement 
is aimed for in Council (ENV) on 
25 June 2009.

22. Emissions from 
heavy duty vehicles 
(Euro VI) 
2007/ENTR/009

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on type-approval of 
motor vehicles and engines with respect to 
emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and 
on access to vehicle repair and maintenance 
information

COM(2007) 851
21 December 2007
2007/0295/COD

First reading agreement reached. 
File now with Legal-linguist 
services of EP and Council before 
adoption.

23. Foodstuffs
2007/SANCO/006

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on novel foods and 
amending Regulation (EC) No XXX/XXXX 
establishing a common authorisation procedure for 
food additives, food enzymes and food flavourings

COM (2007)872
2008/002/COD
14 January 2008

Discussion between the EP and the 
Council ongoing with the aim to 
reach a first reading agreement 
during CZ Presidency. Coreper 
planned on 20/02/2009. 2nd 
trialogue with the EP during first 
week of March 2009.
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24. Toys

2006/ENTR/004

Revision of Council Directive 88/378/EEC of 3 
May 1988 on the approximation of the laws of the 
Member States concerning the safety of toys

COM(2008)9 
25 January 2008

Political agreement with the EP 
(Coreper letter on 10 December 
2008; EP Plenary vote on 18 
December 2008) - Legal-lawyers 
process; possible formal adoption 
by the end of CZ Presidency.

25. Foodstuffs

2006/SANCO/001

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on the provision of 
food information to consumers

COM(2008)40
30 January 2008

Discussion continues at WP level.

26. Cosmetics
2007/ENTR/002

Revision of Council Directive 76/768/EEC of 27 
July 1976 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to cosmetic products

COM (2008) 49
31 January 2008

Final negotiation phase between 
Council and EP with a view to a 
first reading agreement. EP due to 
vote at its Plenary of March II.

27. Community statistics

2008/ESTAT/001

Revision of Regulation (EC) No 638/2004 of the 
European Parliament and the Council on 
Community statistics relating to the trading of 
goods between Member States (intrastat)

COM (2008) 58
07 February 2008

Adoption as I/A item scheduled 
for 18/02/2009 in CRP, 
19/02/2009 in Council. Signature 
foreseen for March I EP plenary.

28. Civil liability 
insurance -motor 
vehicles

2007/SJ+/036

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council relating to 
insurance against civil liability in respect of the 
use of motor vehicles, and the enforcement of the 
obligation to insure against such liability
(Codified version)

COM(2008)98
27 February 2008
2008/0037(COD)

EP opinion in 1st reading on 21 
October  2008.
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29. Roadworthiness for 
motor vehicles & 
their trailers

2006//SJ+/001

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on roadworthiness 
tests for motor vehicles and their trailers (recast 
of Directive 96/96/EC)

COM(2008)100
29 February 2008
2008/0044 (COD)

EP 1st reading on 23 September 
2008.

30. Pharmaceutical 
Variations
2008/ENTR/016

Revision of the pharmaceutical "variations" 
Regulations and the legal basis in Directives 
2001/83/EC on the Community code relating to 
medicinal products for human use and Directive 
2001/82/EC on the Community code relating to 
medicinal products for veterinary use

COM(2008)123
4 March 2008
2008/0045/COD

Agreement at first reading. 
Coreper letter 14 October 2008.
Plenary vote 20-23 October 2008.
Legal-linguistic finalisation to 
terminate in February 2009.
Adoption as soon as possible but  
with/after Omnibus. 

31. Revision of feed 
labelling legislation

2007/SANCO/2004

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on the placing on 
the market and use of feed

COM(2008)124;
SEC(2008)275-6
3 March 2008
2008/0050(COD) 

EP-Council compromise 
amendments confirmed by 
Coreper on 18/12/2008. EP 1st 
reading on 05/02/2009. Formal 
adoption by the Council expected 
in April 2009.

32. CAP Health check
2008/AGRI/016

Package of proposals following arising from the 
‘Health Check’, notably a proposal for a Council 
regulation establishing common rules for direct 
support schemes for farmers under the common 
agricultural policy and establishing certain support 
schemes for farmers

COM (2008)306
20 May 2008

Adopted by the Council on 19 
January 2009. Published in the OJ 
on 31 January 2009.

33. Construction 
products
2007/ENTR/001

Proposal for a regulation laying down harmonised 
conditions for the marketing of the construction 
products (review of Directive 89/106/EEC on 
Construction Products)

COM (2008) 311
23 May 2008

Discussions at WP level, either 
first-reading agreement with EP in 
April or "Political Agreement" in 
May at Competitiveness Council 
envisaged.



6402/09 mho 18
PŘÍLOHA II DG C 1A CS

Regulatory area Legal act(s) Commission State of play at Council

34. General safety of 
motor vehicles

2008/ENTR/004

Proposal for a regulation on type-approval 
requirements for the general safety of motor 
vehicles

COM (2008) 316
23 May 2008

Coreper of 18-20.02.2009 as an "I" 
point to send letter of first reading 
agreement to EP. 

35. Protection of marine 
juveniles
2006/MARE/004

Recast of Council Regulation No. 850/98 on 
technical measures for the protection of marine 
juveniles

COM(2008)324
4 June 2008
2008/0112/CNS

New proposal

36. Eco-label award 
scheme

2007/ENV/011 

Revision of Regulation (EC) No 1980/200 of the 
European Parliament and of the Council of 17 July 
2000 on a revised Community eco-label award 
scheme

COM(2008)401
16 July 2008

Negotiations aiming for 1st 
reading agreement with EP within 
the current legislative term.

37. EMAS
2006/ENV/053

Regulation amending the Regulation 761/2001 of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by 
organisations in a Community eco-management 
and audit scheme (EMAS).

COM(2008)402
16 July 2008

Negotiations aiming for 1st 
reading agreement with EP within 
the current legislative term.

38. UCITS

2007/MARKT/005

Recast of Directive 85/611 on Units in Collective 
Investments in Transferable Securities (UCITS)

COM(2008)458
16 July 2008

First reading agreement reached 
with the EP in January 2009, now 
awaiting Legal linguist treatment 
before final adoption.

39. single CMO

2008/AGRI/012

Amendment to the single CMO regulation
(Council Regulation (EC) n° 1234/2007) to include 
provisions concerning the wine sector

COM(2008) 489
29 July 2008
2008/0156/CNS

EP opinion single reading on 20 
November 2008.

40. Ozone depleting 
substances
2008/ENV/001

Review of Regulation (EC) n° 2037/2000 on 
substances that deplete the ozone layer

COM(2008)505
01 August 2008
2008/0165/COD

Negotiations aiming for 1st 
reading agreement with EP within 
the current legislative term.
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41. Company law –
mergers & divisions

2006/MARKT/44

Further revision of the Company law Directives as 
regards reporting and documentation requirements 
in the case of merger and divisions

COM(2008)576
24 September 2008
2008/0182/COD

Under discussion in EP and 
Council. 1st informal contacts with 
EP rapporteur on 18/02/2009.

Proposal for a Directive amending Council 
Directives 68/151/EEC and 89/666/EEC as regards 
publication and translation obligations of 
certain types of companies

COM(2008) 194
17 April 2008
2008/0083 (COD)

Under discussion in Council. EP 
plenary voted on 19/11/2008.

Proposal for a Directive amending Council 
Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards 
certain disclosure requirements for medium-sized 
companies and obligation to draw up consolidated
accounts

COM(2008) 195
17 April 2008
2008/0084 (COD)

Being processed by Legal linguists 
for adoption at first reading.

42. Consumer protection
2008/SANCO/001

Directive on Consumer Rights (Follow up of 
Revision of the Consumer Protection acquis)

COM(2008)614
8 October 2008
2008/0196(COD)

Discussions started at WP level.

43. Control system for 
ensuring compliance 
with CFP

2008/MARE/001

Proposal for a Council regulation establishing a 
Community control system for ensuring 
compliance with the rules of the Common 
Fisheries Policy

COM(2008) 721 final
14 November 2008
2008/0216 (CNS)
COM(2008) 718 final
14.11.2008

New proposal

44. Household 
appliances 
2007/TREN/002

Recast of 1 Directive 92/75 on energy 
consumption labelling of household appliances

COM(2008)778
13 November 2008
2008/0222(COD)

New proposal

45. Emergency oil stock 
system

Proposal for a Directive revising the Emergency 
Oil Stock
System

COM(2008)775
13 November 2008
2008/0220(CNS)

New proposal
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2008/TREN/001

46. Building directive
2008/TREN/048

Recast of the Energy Performance of Buildings 
Directive

COM(2008)780
13 November 2008
2008/0223(COD)

New proposal

47. Metrology 
2008/ENTR/015

Extension of the scope of Directive 2004/22/EC on 
measuring instruments and repeal of 8 "old 
approach" Directives

COM(2008)801
3 December 2008
2008/0227(COD)

Discussions at WP level.

48. Hazardous 
substances
2008/ENV/001

Revision Directive 2002/95/EC (hazardous 
substances in
electronic equipments)

COM(2008) 809;
SEC(2008) 2930;
SEC(2008) 2931

Work will start in the Working 
Party in March.

49. Waste electrical and 
electronic equipm
2008/ENV/002

Revision of Directive 2002/96/EC on waste 
electrical and electronic equipment (WEEE)

COM(2008) 810;
SEC(2008) 2933;
SEC(2008) 2934

Work will start in the Working 
Party in March.

50. Textiles Proposal for a Regulation …/…/EC of the 
European Parliament and of the Council of […] on 
textile names and related labelling of textile 
products

COM(2009)31 Discussions at WP level begin 
April 2009.
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Regional Policy
2008/REGIO/017

Proposal for a Council Regulation (EC) amending
Regulation (EC) 1083/2006 on the European Regional 
Development Fund, the European Social Fund and the 
Cohesion Fund concerning certain provisions relating to 
financial management

COM(2008)803 
26 November 2008

Internal market/ banking 
and financial 
conglomerate

Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council 
amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as 
regards banks affiliated to central institutions, certain own 
funds items, large exposures, supervisory arrangements, 
and crisis management

COM(2008) 602
1 October 2008
2008/0191 (COD)

General approach in 
December 2008 with a 
view to first reading 
agreement with the EP in 
Spring 2009.

Internal market/ 
settlement systems and 
financial collateral 
arrangements

Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council 
amending Directive 98/26/EC on settlement finality in 
payment and securities settlement systems and Directive 
2002/47/EC on financial collateral arrangements as 
regards linked systems and credit claims

COM(2008)213
23 April 2008

First reading agreement 
reached with the EP in 
December 2008, now 
awaiting Legal linguist 
treatment before final 
adoption.

Internal market/ European 
private company

Proposal for a Council Regulation on the Statute for a 
European private company

COM(2008) 396/3
25 June 2008
2008/xxxx (CNS)

Social affairs / labour law

2008/EMPL/027

Recast of Council Directive 94/45/EC of 22 September 
1994 on the establishment of a European Works Council 
or a procedure in Community-scale undertakings and 
Community-scale groups of undertakings for the purposes 
of informing and consulting employees 

COM(2008) 419
7 February 2008
2008/0141/COD/801

____________________


