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I
(Informace)

RADA

HAAGSKÝ PROGRAM: POSÍLENÍ SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA V EVROPSKÉ UNII
(2005/C 53/01)
I. ÚVOD

a k jejich prevenci, přičemž bude zaručeno respektování
základních práv a svobod. Zejména v oblasti bezpečnosti roste
význam koordinace a souvislosti mezi vnitřním a zahraničním
rozměrem a je třeba o ně nadále intenzívně usilovat.

Evropská rada v reakci na hlavní oblast zájmu občanů států
sdružených v Unii znovu zdůrazňuje prioritu, kterou přikládá
rozvoji prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Evropská unie v minulých letech posílila svoji roli při zajišťování policejní, celní a soudní spolupráce a při tvorbě koordinované politiky pro oblasti azylu, přistěhovalectví a kontroly na
vnějších hranicích. Tento vývoj bude pokračovat prostřednictvím pevnějšího zakotvení společného prostoru svobody,
bezpečnosti a práva Smlouvou o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004. Tato smlouva
a předcházející Maastrichtská, Amsterodamská a Niceská
smlouva postupně vytvořily společný právní rámec v oblasti
spravedlnosti a vnitřních věcí a integraci této oblasti politiky
s ostatními oblastmi politiky Unie.

Od Evropské rady v Tampere v roce 1999 se politika Unie
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí tvořila v rámci všeobecného programu. I když ne všechny původní cíle byly splněny,
bylo dosaženo dalekosáhlého a koordinovaného pokroku.
Evropská rada vítá výsledky, kterých bylo v prvním pětiletém
období dosaženo: byly položeny základy společné azylové
a přistěhovalecké politiky, byla připravena harmonizace hraničních kontrol, zlepšila se policejní spolupráce a značně pokročily přípravné práce v oblasti soudní spolupráce na základě
zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků.

Bezpečnost Evropské unie a jejích členských států získala nový
rozměr naléhavosti, zejména ve světle teroristických úroků ve
Spojených státech dne 11. září 2001 a v Madridu dne 11. března 2004. Evropští občané od Evropské unie oprávněně očekávají účinnější společný přístup k přeshraničním problémům,
jako jsou ilegální migrace, nedovolený obchod s lidmi
a převaděčství, terorismus a organizovaná trestná činnost,

Pět let po zasedání Evropské rady v Tampere nastal čas pro
novou agendu, která Unii umožní navázat na dosažené
výsledky a účinně se vypořádat s novými výzvami, kterým bude
čelit. Za tímto účelem Evropská rada přijala tento nový víceletý
program, nazvaný Haagský program. Program odráží cíle vyjádřené ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu a přispívá k přípravě
Unie na vstup této smlouvy v platnost. Zohledňuje hodnocení
Komise (1) uvítané Evropskou radou v červnu 2004, jakož
i doporučení přijaté Evropským parlamentem dne 14. října
2004 (2), zejména ve vztahu k přechodu na rozhodování kvalifikovanou většinou a spolurozhodovacím postupem podle
čl. 67 odst. 2 Smlouvy o ES.

Cílem Haagského programu je zlepšit všeobecnou schopnost
Unie a jejích členských států zaručit základní práva, minimální
procesní záruky a přístup ke spravedlnosti, poskytovat
potřebným osobám ochranu v souladu s Ženevskou úmluvou
o uprchlících a jinými mezinárodními smlouvami, regulovat
migrační toky a kontrolovat vnější hranice Unie, bojovat proti
organizované mezinárodnímu trestné činnosti a potlačovat
hrozbu terorismu, využívat potenciál Europolu a Eurojustu,
dále prohloubit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí
a osvědčení v občanských i trestních věcech a odstraňovat
právní a soudní překážky soudních sporů v občanských
a rodinných věcech s přeshraničními dopady. Jedná se o cíl,
kterého musí být dosaženo v zájmu našich občanů prostřednictvím vytvoření společného azylového systému, zlepšení
přístupu k soudům, praktické policejní a soudní spolupráce,
sbližování právních předpisů a tvorbou společných politik.
(1) KOM(2004) 401 v konečném znění.
(2) P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004.
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Klíčovým prvkem v blízké budoucnosti bude předcházení
a potlačování terorismu. Společný postoj v této oblasti by měl
vycházet ze zásady, že při ochraně národní bezpečnosti by
měly členské státy plně přihlížet k bezpečnosti Unie jako celku.
Dále bude Evropské radě v prosinci 2004 předložena ke schválení nová evropská protidrogová strategie na období
2005 – 2012, která bude do tohoto programu doplněna.

Evropská rada se domnívá, že společný projekt posilování
prostoru svobody, bezpečnosti a práva je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných společenství, vzájemné důvěry
a právního státu v celé Unii. Svoboda, právo, kontrola na
vnějších hranicích, vnitřní bezpečnost a předcházení terorismu
by měly být od nynějška považovány v rámci Unie jako celku
za vzájemně neoddělitelné. Optimální úroveň ochrany prostoru
svobody, bezpečnosti a práva vyžaduje od příslušných donucovacích orgánů, zejména policie, celní správy a pohraniční
stráže, víceoborovou a vzájemně sladěnou činnost jak na
úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni.

V souvislosti s tímto programem Evropská rada vyzývá Komisi,
aby v roce 2005 předložila Radě akční plán, ve kterém budou
jeho cíle a priority převedeny do konkrétních opatření. Plán
bude zahrnovat časový harmonogram pro přijetí a provedení
všech opatření. Evropská rada vyzývá Radu, aby zajistila
dodržení časového harmonogramu u všech opatření. Komise se
vyzývá, aby předkládala Radě výroční zprávu o provádění
Haagského programu („vysvědčení“).
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Základní práva, jak jsou zaručena Evropskou úmluvou
o lidských právech a Listinou základních práv v části II Ústavní
smlouvy včetně vysvětlení, a rovněž Ženevskou úmluvou
o uprchlících, musí být plně respektována. Současně je cílem
programu skutečný a podstatný pokrok v posílení vzájemné
důvěry a v podpoře společných politik ve prospěch všech
našich občanů.

2. Ochrana základních práv

Začlenění Listiny do Ústavní smlouvy a přistoupení k Evropské
úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod bude pro
Unii včetně jejích orgánů znamenat právní závazek zajistit, aby
ve všech oblastech její činnosti byla základní práva nejen
dodržována, ale i aktivně podporována.

V této souvislosti Evropská rada, připomínajíc svůj pevný
závazek postavit se proti jakékoli formě rasismu, antisemitismu
a xenofobie vyjádřený v prosinci roku 2003, vítá sdělení
Komise o rozšíření mandátu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na Agenturu pro lidská práva.

3. Provádění a hodnocení

II. VŠEOBECNÉ SMĚRY

1. Obecné zásady

Cílem níže uvedeného programu je reagovat na uvedenou
výzvu a na očekávání našich občanů. Je založen na pragmatickém přístupu a vychází z pokračující práce vyplývající
z tamperského programu, současných akčních plánů
a vyhodnocení opatření první generace. Je rovněž založen
na všeobecných zásadách subsidiarity, proporcionality
a solidarity a respektování různých právních systémů a tradic
členských států.

Smlouva o Ústavě pro Evropu (dále jen „Ústavní smlouva“)
sloužila jako vodítko pro stanovené cíle, avšak až do doby, kdy
nabude účinku, jsou právním základem činnosti Rady stávající
smlouvy. V souladu s tím byly přezkoumány různé oblasti
politik, aby bylo určeno, zda již mohou začít přípravné práce
nebo studie tak, aby opatření obsažená v Ústavní smlouvě
mohla být přijata, jakmile tato smlouva vstoupí v platnost.

Hodnocení tamperského programu (1) Komisí ukázalo jasnou
potřebu odpovídajícího a včasného provádění a hodnocení
všech druhů opatření v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti
a práva.

Je nezbytné, aby Rada v roce 2005 vypracovala praktické
metody usnadňující včasné provádění ve všech oblastech
politik: opatření vyžadující zdroje vnitrostátních orgánů by
měla být doprovázena řádnými plány zajišťujícími účinnější
provádění a délka prováděcího období by měla být v užším
vztahu k složitosti dotyčného opatření. Pravidelné zprávy
o pokroku, předkládané Komisí Radě během prováděcího
období, by měly být pobídkou pro akce v členských státech.

Hodnocení provádění programu a dopadu všech opatření má
podle názoru Evropské rady zásadní význam pro účinnost unijních opatření. Hodnocení prováděná počínaje 1. červencem
2005 musejí být systematická, objektivní, nestranná a účinná
a nesmí pro vnitrostátní orgány a Komisi představovat příliš
velkou administrativní zátěž. Jejich cílem by mělo být zhodnotit fungování opatření a navrhnout řešení problémů zjištěných při jejich provádění nebo uplatňování. Komise by měla
pro informaci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů připravit výroční hodnotící zprávu o opatřeních
a předložit ji Radě.
(1) KOM(2004) 401 v konečném znění.
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Evropská komise se vyzývá, aby připravila návrhy týkající se
úlohy Evropského parlamentu a národních parlamentů při
hodnocení činnosti Eurojustu a přezkumu činnosti Europolu,
a předložila je ihned po vstupu Ústavní smlouvy v platnost.
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1.2 Azylová, migrační a pohraniční politika

Mezinárodní migrace bude pokračovat. Je třeba komplexního
přístupu, který zahrnuje všechny fáze migrace a který se týká
jejích prvotních příčin a politik pro vstup a přijímání a pro
integraci a navracení.
4. Přezkum

Protože program bude prováděn v období, ve kterém vstoupí
v platnost Ústavní smlouva, považuje se za vhodné přezkoumat
jeho provádění. Za tímto účelem se Komise vyzývá, aby po
vstupu Ústavní smlouvy v platnost (1. listopadu 2006) předložila Evropské radě zprávu o dosaženém pokroku a aby navrhla
nezbytné doplnění programu s ohledem na měnící se právní
základ, jako důsledek jejího vstupu v platnost.

Aby byl takový přístup zajištěn, Evropská rada vybízí Radu,
členské státy a Komisi, aby usilovaly o nastolení koordinovaných, pevných a účinných pracovních vztahů mezi subjekty
odpovědnými za migrační a azylovou politiku a subjekty odpovědnými za ostatní politické oblasti důležité pro tuto problematiku.

Pokračující rozvoj evropské azylové a migrační politiky by měl
být založen na společné analýze jevů migrace ze všech jejich
hledisek. Klíčový význam má posílení sběru, poskytování,
výměny a účinného využívání aktuálních informací a údajů
o veškerém důležitém vývoji v oblasti přistěhovalectví.

III. KONKRÉTNÍ SMĚRY

1. Posílení svobody

1.1 Občanství Unie

Ústředním právem občanství Unie je právo všech občanů Unie
svobodně se pohybovat a usazovat na území členských států.
Praktický význam občanství Unie bude prohlouben plným
provedením směrnice 2004/38 (1), která kodifikuje právo Společenství v této oblasti a přináší srozumitelnost a jednoduchost.
Komise se vyzývá, aby v roce 2008 předložila Radě
a Evropskému parlamentu zprávu doprovázenou v případě
potřeby návrhy, které občanům EU umožní pohyb uvnitř
Evropské unie za podobných podmínek, za jakých se občané
členského státu pohybují nebo stěhují ve své vlastní zemi,
v souladu se zavedenými zásadami práva Společenství.

Evropská rada vybízí orgány Unie, aby v rámci svých pravomocí vedly otevřený, transparentní a pravidelný dialog
s reprezentativními sdruženími a občanskou společností a aby
podporovaly a usnadňovaly účast občanu na veřejném životě.
Evropská rada zejména vyzývá Radu a Komisi, aby věnovaly
zvláštní pozornost boji proti antisemitismu, rasismu a xenofobii.
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne
29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků
volně se pohybovat a pobývat na území členských států, kterou se
mění nařízení (EHS) č. 1612/68 a kterou se ruší směrnice
64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. (Úř. věst. L
158, 30.4.2004, s. 77).

Druhá fáze tvorby společné politiky v oblasti azylu, migrace
a hranic začala dne 1. května 2004. Měla by být založena na
solidaritě, na spravedlivém sdílení odpovědnosti včetně jejích
finančních dopadů a na užší praktické spolupráci mezi členskými státy: technické pomoci, odborné přípravě a výměně
informací, kontrole odpovídajícího a včasného provádění
a uplatňování nástrojů a další harmonizaci právních předpisů.

Evropská rada, berouce v úvahu hodnocení Komise a vyhraněné
názory vyjádřené Evropským parlamentem v jeho doporučení (2), žádá Radu, aby přijala rozhodnutí založené na čl. 67
odst. 2 Smlouvy o ES ihned po formální konzultaci
s Evropským parlamentem a nejpozději do 1. dubna 2005,
kterým se na všechna opatření hlavy IV k posílení svobody
uplatní postup podle článku 251 Smlouvy o ES, s výhradou
Niceské smlouvy, s výjimkou legální migrace.

1.3 Společný evropský azylový systém

Cílem druhé fáze společného evropského azylového systému
bude stanovení společného azylového postupu a jednotného
statusu pro ty, kdo získali azyl nebo podpůrnou ochranu. Bude
založen na plném uplatňování Ženevské úmluvy o uprchlících
a jiných příslušných smluv a bude vystavěn na základě pečlivého a úplného hodnocení právních nástrojů přijatých v první
fázi.
(2) P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004.
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Evropská rada vybízí členské státy, aby neprodleně zcela
provedly první fázi. Z tohoto hlediska by měla Rada co nejdříve
v souladu s čl. 67 odst. 5 jednomyslně přijmout směrnici
o azylových postupech. Komise se vyzývá, aby dokončila
hodnocení právních nástrojů první fáze v roce 2007 a aby
předložila nástroje a opatření druhé fáze Radě a Evropskému
parlamentu s cílem jejich přijetí do konce roku 2010. V tomto
rámci vyzývá Evropská rada Komisi, aby předložila studii
o vhodnosti, možnostech a obtížích, jakož i o právních
a praktických důsledcích společného zpracování žádostí o azyl
v Unii. Samostatná studie, prováděná za intenzivních konzultací s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, by měla
dále prozkoumat výhody, vhodnost a proveditelnost společného zpracování žádostí o azyl mimo území EU, jako doplněk
společného evropského azylového systému a v souladu
s příslušnými mezinárodními normami.

Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby za účelem usnadnění
praktické a plodné spolupráce vytvořila v roce 2005 příslušné
struktury se zapojením vnitrostátních azylových orgánů členských států. Členským státům tak bude poskytnuta pomoc
mimo jiné při dosažení jednotného postupu pro posuzování
žádostí o mezinárodní ochranu, při společném shromažďování,
vyhodnocování a používání informací o zemích původu, jakož
i při řešení konkrétních přetížení azylového systému a přijímací
kapacity, mimo jiné v důsledku zeměpisné polohy. Poté, co
bude zaveden společný azylový postup, by tyto struktury měly
být na základě vyhodnocení transformovány na evropský
podpůrný úřad pro všechny formy spolupráce mezi členskými
státy v oblasti společného evropského azylového systému.

Evropská rada vítá zřízení nového Evropského fondu pro
uprchlíky na období 2005 – 2010 a zdůrazňuje naléhavou
potřebu, aby si členské státy do zavedení společného azylového
postupu zachovaly dostatečné azylové systémy a přijímací zařízení. Vyzývá Komisi, aby vyčlenila stávající prostředky Společenství na pomoc členským státům při zpracování žádostí
o azyl a přijímání kategorií státních příslušníků třetích zemí.
Vyzývá Radu, aby určila tyto kategorie na základě návrhu, který
předloží Komise v roce 2005.

3.3.2005

Evropská rada zdůrazňuje, že stanovení počtu přijímaných
migrujících pracovníků spadá do oblasti působnosti členských
států. S ohledem na výsledky diskuse o Zelené knize o pracovní
migraci, na nejlepší postupy v členských státech a jejich
význam pro provádění Lisabonské strategie vyzývá Evropská
rada Komisi, aby do konce roku 2005 předložila plán politiky
pro oblast legální migrace včetně postupů pro přijímání, které
umožní rychle reagovat na proměnlivé požadavky trhu práce
na migrující pracovní síly.

Protože šedá ekonomika a nezákonné zaměstnávání mohou
působit jako faktor zesilující nedovolené přistěhovalectví
a mohou vést k vykořisťování, Evropská rada vyzývá členské
státy, aby splnily cílové hodnoty pro snižování podílu šedé
ekonomiky stanovené v evropské strategii zaměstnanosti.

1.5 Integrace státních příslušníků třetích zemí

Stabilita a soudržnost v rámci našich společností těží z úspěšné
integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích
zemí a jejich potomků. Ke splnění tohoto cíle je nezbytné
vytvořit účinné politiky a předcházet izolaci určitých skupin.
Proto je nezbytný souhrnný přístup zahrnující zúčastněné
strany na místní, regionální a vnitrostátní úrovni a na úrovni
EU.
Evropská rada, uznávajíc pokrok, jakého již bylo dosaženo ve
vztahu ke spravedlivému zacházení se státními příslušníky
třetích zemí oprávněně pobývajících v EU, vyzývá k vytvoření
rovných příležitostí pro plné začlenění do společnosti. Překážky
integrace je třeba aktivně odstraňovat.
Evropská rada zdůrazňuje potřebu větší koordinace národních
integračních politik a iniciativ EU v této oblasti. Z tohoto
hlediska by měly být stanoveny společné základní zásady
jakožto základ soudržného evropského integračního rámce.
Tyto zásady, propojující všechny oblasti politik týkající se integrace, by měly zahrnovat nejméně hlediska vyjmenovaná níže.
Integrace:

1.4 Legální migrace a boj proti nezákonnému zaměstnávání

— je průběžný dvousměrný proces mezi oprávněně pobývajícími státními příslušníky třetích zemí a hostitelskou společností;
— zahrnuje antidiskriminační politiku, avšak nejen ji;

Legální migrace bude hrát důležitou roli v posilování znalostní
ekonomiky v Evropě, podporování hospodářského rozvoje,
a přispěje tak k provádění Lisabonské strategie. Mohla by
rovněž hrát roli v partnerství se třetími zeměmi.

— předpokládá respekt k základním hodnotám Evropské unie
a základním lidským právům;
— vyžaduje základní dovednosti pro zapojení do společnosti;
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— spoléhá na častou interakci a interkulturní dialog mezi
všemi členy společnosti v rámci společných fór a činností
za účelem zlepšení vzájemného porozumění;
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umožněn přístup k ochraně a trvalým řešením. Bude podpořeno úsilí zemí regionů původu a průjezdu o posílení kapacity
na ochranu uprchlíků. V tomto ohledu Evropská rada vyzývá
všechny třetí země, aby přistoupily k Ženevské úmluvě
o uprchlících a aby tuto úmluvu dodržovaly.

— zahrnuje různorodé oblasti politik včetně zaměstnanosti
a vzdělání.

Rámec založený na těchto základních zásadách položí základy
pro budoucí iniciativy v EU, které budou vycházet z jasných
cílů a způsobů hodnocení. Evropská rada vyzývá členské státy,
Radu a Komisi, aby podporovaly strukturovanou výměnu
zkušeností a informací o integraci, podpořenou vytvořením
všeobecně přístupné internetové stránky.

1.6 Zahraniční rozměr azylu a migrace

1.6.2 Partnerství se zeměmi a regiony původu

Evropská rada vítá sdělení Komise o zlepšení přístupu
k trvalým řešením (1) a vyzývá Komisi, aby spolu s dotčenými
třetími zeměmi a na základě intenzivních konzultací s Vysokým
komisařem OSN pro uprchlíky a v úzké spolupráci s ním
vypracovala ochranné programy EU-regiony. Tyto programy
budou stavět na zkušenostech získaných v pilotních programech, které budou zahájeny do konce roku 2005. Tyto
programy budou obsahovat škálu příslušných nástrojů, zaměřených zejména na budování kapacit, a budou zahrnovat
společný program znovuusídlení pro členské státy, které se
takového programu chtějí zúčastnit.

1.6.1 Partnerství se třetími zeměmi

Azyl a migrace jsou ze své povahy mezinárodními záležitostmi.
Cílem politiky EU by měla být pomoc třetím zemím, za
podmínek plného partnerství, v jejich úsilí o zlepšení jejich
kapacit pro řízení migrace a ochrany uprchlíků, předcházení
nedovolenému přistěhovalectví a boj proti němu, informování
o zákonných způsobech migrace, řešení situací uprchlíků
poskytováním lepšího přístupu k trvalým řešením, výstavbu
kapacit pro kontrolu na hranicích, zvýšené zabezpečení dokumentů a řešení problémů s navracením, popřípadě s využitím
stávajících prostředků Společenství.

Politiky
propojující
migraci,
rozvojovou
spolupráci
a humanitární pomoc by měly být soudržné a měly by být
rozvíjeny na základě partnerství a dialogu se zeměmi a regiony
původu. Evropská rada vítá pokrok, kterého již bylo dosaženo,
vyzývá Radu, aby vypracovala tyto politiky, se zvláštním
důrazem na prvotní příčiny, faktory podněcující k migraci
a zmírnění chudoby a vybízí Komisi, aby předložila konkrétní
a pečlivě připravené návrhy do jara roku 2005.

1.6.3. Partnerství se zeměmi a regiony průjezdu
Evropská rada uznává, že nedostatečně řízené migrační toky
mohou vyústit v humanitární katastrofy. Přeje si vyjádřit své
hluboké znepokojení nad lidskými tragédiemi, ke kterým
dochází ve Středomoří při pokusech o nezákonný vstup do EU.
Vyzývá všechny státy k zesílení jejich spolupráce při předcházení dalším ztrátám na životech.

Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly
v procesu plného začlenění migrace do stávajících a budoucích
vztahů EU se třetími zeměmi. Vyzývá Komisi, aby do jara roku
2005 dokončila začlenění migrace do státních a regionálních
strategických dokumentů pro všechny příslušné třetí země.

Evropská rada potvrzuje potřebu, aby EU v duchu sdílené
odpovědnosti přispívala k přístupnějšímu, spravedlivějšímu
a účinnějšímu mezinárodnímu systému ochrany v rámci
partnerství se třetími zeměmi a aby byl v co nejranější fázi

Pokud jde o země průjezdu, Evropská rada zdůrazňuje potřebu
hlubší spolupráce a budování kapacit na jižních i východních
hranicích EU, aby tyto země mohly lépe řídit migraci
a poskytovat uprchlíkům odpovídající ochranu. Těm zemím,
které prokáží opravdový úmysl plnit své povinnosti podle
Ženevské úmluvy o uprchlících, bude poskytnuta pomoc při
budování kapacit vnitrostátních azylových systémů, kontrole na
hranicích a širší spolupráci v oblasti migrace.

Návrh nařízení o vytvoření nástroje evropského sousedství
a partnerství (2) poskytuje strategický rámec pro posílení spolupráce a dialogu o azylu a migraci se sousedními zeměmi,
kromě jiného se zeměmi Středomoří, a pro vznik nových
opatření. Evropská rada v této souvislosti požaduje zprávu
o pokroku a dosažených výsledcích do konce roku 2005.
(1) KOM (2004) 410 v konečném znění.
(2) KOM(2004) 628 v konečném znění.
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1.6.4 Návratová a readmisní politika

Migranti, kteří nemají nebo kteří ztratili právo oprávněně
pobývat v EU, se musí dobrovolně nebo v případě nutnosti
povinně vrátit. Evropská rada vyzývá k vypracování účinné
politiky pro vyhošťování a dobrovolný návrat založené na
společných normách pro navracení osob humánním způsobem
a při plném respektování jejich lidských práv a důstojnosti.
Evropská rada považuje za nezbytné, aby Rada zahájila
počátkem roku 2005 jednání o minimálních normách pro
návratové postupy, včetně minimálních norem na podporu úsilí
o účinné navracení na vnitrostátní úrovni. Návrh by měl rovněž
zohlednit zvláštní obavy, pokud jde o ochranu veřejného
pořádku a bezpečnosti. Soudržnost mezi návratovou politikou
a všemi ostatními hledisky vnějších vztahů Společenství se
třetími zeměmi je nezbytná, stejně jako zvláštní důraz na
problém státních příslušníků těchto třetích zemí, kteří nemají
cestovní pasy nebo jiné identifikační doklady.
Evropská rada vyzývá k:
— užší spolupráci a vzájemné technické pomoci;
— zahájení přípravné fáze Evropského návratového fondu;
— vytvoření společných integrovaných návratových programů,
konkrétních pro každou zemi a region;
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provádění acquis nesouvisejícího s SIS II mělo začít v první
polovině roku 2006.

Evropská rada vítá zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích dne 1. května 2005.
Žádá Komisi, aby do konce roku 2007 předložila Radě hodnocení agentury. Hodnocení by mělo obsahovat přezkum úkolů
agentury a posouzení, zda by se agentura měla zabývat dalšími
stránkami řízení hranic, včetně posílené spolupráce s celními
službami a dalšími příslušnými orgány pro otázky bezpečnosti
týkající se zboží.

Kontrola a ostraha vnějších hranic spadají do oblasti působnosti
vnitrostátních pohraničních orgánů. Avšak za účelem podpory
členských států se zvláštními nároky na kontrolu a ostrahu
dlouhých nebo obtížně střežitelných úseků vnějších hranic a v
případech, kdy členské státy čelí zvláštním a nepředvídaným
okolnostem způsobeným výjimečným migračním náporem na
tyto hranice, Evropská rada:

— vyzývá Radu, aby zřídila týmy národních odborníků, které
mohou poskytnout žádajícím členským státům rychlou
technickou a operativní pomoc, po řádné analýze rizik
provedené agenturou pro řízení hranic a v jejím rámci, a to
na základě návrhu Komise na vhodné pravomoci a způsob
financování takových týmů, který bude předložen
v roce 2005;

— vytvoření Evropského návratového fondu do roku 2007
s přihlédnutím k hodnocení přípravné fáze;
— včasnému uzavření readmisních dohod mezi Společenstvím
a třetími zeměmi;
— urychlenému jmenování Komisí zvláštního zástupce pro
společnou readmisní politiku.

— vyzývá Radu a Komisi, aby nejpozději do konce roku 2006
zřídila Fond pro řízení hranic Společenství;

— vyzývá Komisi, aby ihned po dokončení odstraňování
kontrol na vnitřních hranicích předložila návrh na doplnění
stávajících schengenských postupů pro vyhodnocování
kontrolním mechanismem, který zajistí plnou účast odborníků členských států, včetně neohlášených inspekcí.

1.7 Řízení migračních toků

1.7.1 Kontroly na hranicích a boj proti nedovolenému přistěhovalectví

Evropská rada zdůrazňuje význam rychlého odstranění kontrol
na vnitřních hranicích, dalšího postupného tvoření integrovaného systému řízení vnějších hranic a posílení kontroly
a ostrahy vnějších hranic Unie. V tomto ohledu se zdůrazňuje
nutnost, aby mezi členskými státy existovala solidarita
a spravedlivé sdílení odpovědnosti, včetně jejích finančních
dopadů.
Evropská rada vybízí Radu, Komisi a členské státy, aby přijaly
veškerá nezbytná opatření umožňující odstranění kontrol na
vnitřních hranicích co možná nejdříve, pokud budou splněny
všechny požadavky na uplatňování schengenského acquis
a poté, co v roce 2007 začne fungovat Schengenský informační
systém (SIS II). Za účelem dosažení tohoto cíle by hodnocení

Součástí výše uvedeného přezkumu úkolů agentury a zejména
hodnocení fungování týmů národních odborníků by měla být
proveditelnost vytvoření evropského systému pohraniční stráže.

Evropská rada vyzývá členské státy, aby prohloubily svoji
společnou analýzu migračních tras a praktik obchodu s lidmi
a převaděčství a zločineckých sítí působících v této oblasti,
mimo jiné v rámci agentury pro řízení hranic a v těsné spolupráci s Europolem a Eurojustem. Rovněž vyzývá Radu a Komisi,
aby zajistily pevné navázání styčných sítí v oblasti přistěhovalectví s příslušnými třetími zeměmi. V této souvislosti Evropská
rada vítá iniciativy členských států spolupracovat na dobrovolném základě na moři, zejména při záchranných operacích,
v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy,
včetně možnosti spolupracovat v budoucnosti se třetími
zeměmi.
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Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly
v roce 2005 plán s cílem vytvořit společné normy, nejlepší
postupy a mechanismy k předcházení a potírání obchodu
s lidmi.
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Evropská rada:

— vyzývá Komisi, aby jakožto první krok navrhla nezbytné
změny k dalšímu zlepšení vízové politiky, aby v roce 2005
předložila návrh na zřízení společných středisek pro
podávání žádostí, se zaměřením zejména na možnou
součinnost v oblasti vytváření VIS, aby přezkoumala
Společné konzulární instrukce a aby předložila odpovídající
návrh nejpozději začátkem roku 2006;

1.7.2 Biometrické a informační systémy

Řízení migračních toků včetně boje proti nedovolenému přistěhovalectví by mělo být posíleno stanovením navazujících
bezpečnostních opatření, která účinně propojí postupy pro
žádost o vízum s postupy pro vstup a výstup na přechodech
vnějších hranic. Tato opatření jsou rovněž významná pro předcházení a potírání trestné činnosti, zejména terorismu. K dosažení tohoto cíle je nezbytný soudržný přístup a řešení biometrických identifikátorů a údajů harmonizovaných na úrovni EU.

Evropská rada žádá Radu, aby přezkoumala, jak lze co nejvíce
zvýšit účinnost a interoperabilitu informačních systémů EU
v boji proti nedovolenému přistěhovalectví a při zlepšování
kontrol na hranicích, jakož i řízení těchto systémů, na základě
sdělení Komise o interoperabilitě mezi Schengenským informačním systémem (SIS II), vízovým informačním systémem
(VIS) a systémem EURODAC, které bude zveřejněno
v roce 2005, a zohlednila potřebu nalezení správné rovnováhy
mezi potřebami prosazování práva a ochranou základních práv
jednotlivců.

Evropská rada vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby neprodleně pokračovaly ve svém úsilí o začlenění biometrických
identifikátorů do cestovních dokumentů, víz, povolení
k pobytu, cestovních pasů občanů EU a informačních systémů
a aby se připravily na vytvoření minimálních norem pro vnitrostátní občanské průkazy, s přihlédnutím k normám ICAO.

— zdůrazňuje význam rychlého zavedení VIS, počínaje začleněním mimo jiné alfanumerických údajů a fotografií do
roku 2006 a biometrických identifikátorů nejpozději do
konce roku 2007;

— vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila nezbytný návrh
za účelem dodržení dohodnutého časového rámce pro
provádění VIS;

— vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí zajistit co
nejdříve občanům všech členských států možnost cestovat
bez krátkodobého víza do všech třetích zemí, jejichž státní
příslušníci mohou cestovat do EU bez víza;

— vyzývá Radu a Komisi, aby za účelem vytvoření společného
přístupu přezkoumaly, zda by v kontextu readmisní politiky
ES bylo vhodné usnadnit v jednotlivých případech vydávání
krátkodobých víz státním příslušníkům třetích zemí, bude-li
to možné a na základě reciprocity, jakožto součást skutečného partnerství ve vnějších vztazích včetně otázek
migrace.

2. POSÍLENÍ BEZPEČNOSTI

2.1 Zlepšení výměny informací

1.7.3 Vízová politika

Evropská rada zdůrazňuje potřebu dalšího rozvoje společné
vízové politiky jakožto součásti mnohovrstevného systému
zaměřeného na usnadnění oprávněného cestování a na boj
proti nedovolenému přistěhovalectví prostřednictvím další
harmonizace vnitrostátních právních předpisů a způsobů zpracování na místních konzulárních úřadech. V dlouhodobém
výhledu by měly být zřízeny společné vízové úřady, s ohledem
na jednání o zřízení evropského útvaru pro vnější činnost.
Evropská rada vítá iniciativu jednotlivých členských států, které
dobrovolně spolupracují při sdružování personálu a prostředků
určených k vydávání víz.

Evropská rada je přesvědčena, že posílení svobody, bezpečnosti
a práva vyžaduje nový přístup k přeshraniční výměně informací z oblasti vynucování práva. Pouhá skutečnost, že informace překračuje hranici, by již neměla být významná.

S účinností ode dne 1. ledna 2008 by se výměna takových
informací měla řídit níže uvedenými podmínkami s ohledem
na zásadu dostupnosti, což znamená, že kdekoliv v Unii
úředník donucovacího orgánu v jednom členském státě, který
potřebuje pro výkon svých povinností určitou informaci, ji
může získat z jiného členského státu, a že donucovací orgán
druhého členského státu, který tuto informaci má k dispozici,
mu ji pro uvedený účel poskytne, berouc přitom v úvahu požadavky probíhajícího vyšetřování v uvedeném státě.
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Aniž je dotčena probíhající práce (1), Komise se vyzývá, aby
nejpozději do konce roku 2005 předložila návrhy na zavedení
zásady dostupnosti, ve kterém budou přísně dodrženy tyto
klíčové podmínky:
— výměna se může uskutečnit pouze za účelem provedení
právních úkonů;
— musí být zaručena neporušenost vyměňovaných údajů;
— potřeba chránit zdroje informací a zabezpečit utajení údajů
ve všech fázích výměny a po ní;
— musí být uplatněny společné normy pro přístup k údajům
a všeobecné technické normy;
— musí být zajištěn dohled nad dodržováním ochrany údajů
a řádná kontrola před výměnou a po ní;
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— v případech, kdy jsou osoby nebo zboží sledovány bezpečnostními službami v souvislosti s hrozbou terorismu, zajistí,
aby nedocházelo k přerušení jejich sledování v důsledku
překročení státní hranice.

— V krátkodobém výhledu musí být nadále plně prováděny
všechny části prohlášení Evropské rady ze dne 25. března
2004 a akčního plánu EU pro boj proti terorismu, zejména
by měl být stále více využíván Europol a Eurojust,
a protiteroristický koordinátor EU se vybízí, aby podpořil
pokrok v této oblasti.

V této souvislosti Evropská rada připomíná svoji výzvu Komisi,
aby předložila návrh společného přístupu EU k používání údajů
cestujících pro účely bezpečnosti na hranicích a v letecké
dopravě a pro další účely související s vynucováním práva (2).

— jednotlivci musejí být chráněni před zneužitím údajů a musí
mít možnost žádat o opravu nesprávných údajů.
Metody výměny informací by měly plně využívat nové technologie a musejí být přizpůsobeny každému typu informace, ve
vhodných případech prostřednictvím vzájemného přístupu
k národním databázím nebo interoperability národních databází nebo přímého (online) přístupu, včetně přístupu pro
Europol, do stávajících ústředních databází EU, jako je SIS.
Nové centralizované evropské databáze by měly být vytvářeny
pouze na základě studií, které prokázaly svoji přidanou
hodnotu.

2.2 Terorismus

Evropská rada zdůrazňuje, že účinné předcházení terorismu
a boj proti němu, při plném respektování základních práv,
vyžaduje od členských států, aby neomezovaly svoji činnost na
zachování vlastní bezpečnosti, ale aby se rovněž zaměřily na
bezpečnost Unie jako celku.
Jakožto cíl to znamená, že členské státy:
— využívají svých zpravodajských a bezpečnostních služeb
nejen k boji proti hrozbám jejich vlastní bezpečnosti, avšak
případně i na ochranu vnitřní bezpečnosti ostatních členských států;
— neprodleně uvědomí příslušné orgány ostatních členských
států o informacích, které mají jejich služby k dispozici
a které se týkají ohrožení vnitřní bezpečnosti těchto ostatních členských států;
(1) Návrh rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací
a zpráv mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie,
zejména pokud jde o závažné trestné činy, včetně teroristických
akcí, dok. KOM(2004) 221 v konečném znění.

Je nutno udržet vysokou úroveň výměny informací mezi
bezpečnostními službami. Úroveň výměny informací by však
měla být dále zvýšena, vzhledem k všeobecné zásadě dostupnosti popsané výše v bodě 2.1 a s přihlédnutím ke zvláštním
okolnostem, které se vztahují na pracovní metody bezpečnostních služeb, např. potřebě zabezpečit metody shromažďování
informací, informační zdroje a pokračující utajení údajů po
jejich výměně.

S účinností ode dne 1. ledna 2005 bude situační centrum
(SITCEN) poskytovat Radě strategické analýzy hrozby terorismu
na základě zpravodajství poskytnutého zpravodajskými
a bezpečnostními službami členských států a ve vhodných
případech na základě informací poskytnutých Europolem.

Evropská rada zdůrazňuje význam opatření pro boj proti financování terorismu. Očekává přezkoumání jednotného celkového
přístupu, který jí předloží generální tajemník/vysoký představitel a Komise na svém zasedání v prosinci 2004. Tato strategie
by měla navrhnout způsoby, jak zdokonalit účinnost stávajících
nástrojů, jako je sledování podezřelých finančních toků
a zajištění majetku a navrhnout nové nástroje pro oblast hotovostních transakcí a institucí do nich zapojených.

Komise se vyzývá, aby předložila návrhy ke zdokonalení
bezpečného uchovávání a přepravy výbušnin, jakož i k zajištění
sledovatelnosti průmyslových a chemických prekurzorů.
(2) Prohlášení o boji proti terorismu přijaté dne 25. března 2004,
dok. 7906/04 bod 6.
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Evropská rada rovněž zdůrazňuje potřebu zajistit odpovídající
ochranu a pomoc obětem terorismu.

Rada by měla do konce roku 2005 vypracovat dlouhodobou
strategii pro řešení problémů, které přispívají k radikalizaci
a k náboru pro teroristickou činnost.
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— ratifikují a účinně zavedou nezbytné právní nástroje do
konce roku 2004 (1);

— poskytnou Europolu včas všechny nezbytné vysoce kvalitní
informace;

— podpoří dobrou spolupráci mezi svými příslušnými vnitrostátními orgány a Europolem.
Všechny nástroje, které má Evropská unie k dispozici, by měly
být využívány konzistentním způsobem tak, aby klíčovému
úkolu – boji proti terorismu – byla věnována maximální pozornost. Z tohoto důvodu by vedoucí úlohu měli vykonávat
ministři pro spravedlnost a vnitřní věci zasedající v Radě,
s přihlédnutím k úkolu Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Komise by měla přezkoumat právní předpisy Společenství dostatečně včas, aby je mohla upravit
souběžně s opatřeními přijímanými za účelem boje proti terorismu.

Evropská unie dále posílí své současné úsilí v oblasti zahraničního rozměru prostoru svobody, bezpečnosti a práva směrem
k boji proti terorismu. V této souvislosti se Rada vyzývá, aby
spolu s Europolem a evropskou pohraniční agenturou vytvořila
síť národních odborníků pro předcházení a boj proti terorismu
a pro kontrolu na hranicích, kteří budou k dispozici na žádost
členských států pro technickou pomoc a výcvik a školení jejich
orgánů.

Evropská rada vybízí Komisi, aby navýšila financování pro
projekty budování kapacit pro boj proti terorismu ve třetích
zemích a aby zajistila dostatečné odborné kapacity pro účinné
provádění takových projektů. Rada rovněž vyzývá Komisi, aby
zajistila, že v navrhované revizi stávajících nástrojů, kterými se
řídí zahraniční pomoc, budou zahrnuta vhodná ustanovení
umožňující rychlou, pružnou a cílenou protiteroristickou
pomoc.

S účinkem ode dne 1. ledna 2006 musí Europol nahradit své
„zprávy o stavu trestné činnosti“ ročním „posouzením hrozeb“
vážných forem organizované trestné činnosti, založeným na
informacích poskytnutých členskými státy a příspěvcích Eurojustu a pracovní skupiny policejních ředitelů. Rada by měla tyto
analýzy využít ke stanovení strategických priorit na každý rok,
které budou sloužit jako vodítko pro další činnost. To by měl
být další krok směrem k vytvoření a zavedení metodiky pro
vynucování práva na úrovni EU na základě zpravodajství.

Členské státy by měly ve smyslu Ženevské úmluvy
z roku 1929 určit Europol jakožto ústřední úřad Unie pro
padělky eur.

Rada by měla přijmout evropský zákon o Europolu podle
článku III-276 Ústavní smlouvy co nejdříve po vstupu Ústavní
smlouvy v platnost a nejpozději do 1. ledna 2008,
s přihlédnutím ke všem úkolům, které byly Europolu svěřeny.

Do té doby musí Europol zlepšit svoji práci tím, že plně využije
dohody o spolupráci s Eurojustem. Europol a Eurojust by měly
každoročně předkládat Radě zprávu o své společné činnosti
a o jejích konkrétních výsledcích. Europol a Eurojust by měly
dále podpořit využívání společných vyšetřovacích týmů členských států a svoji účast v těchto týmech.

2.3 Policejní spolupráce

Účinný boj proti mezinárodní organizované trestné činnosti,
jiné závažné trestné činnosti a proti terorismu vyžaduje intenzivní konkrétní spolupráci mezi policejními a celními orgány
členských států a s Europolem a lepší využívání stávajících
nástrojů v této oblasti.

Evropská rada vybízí členské státy, aby umožnily Europolu hrát
ve spolupráci s Eurojustem klíčovou roli v boji proti závažné
mezinárodní (organizované) trestné činnosti a proti terorismu
tím, že:

Zkušenosti členských států s využíváním společných vyšetřovacích týmů jsou omezené. Za účelem podpory využívání těchto
týmů a výměny zkušeností o nejlepších postupech by každý
členský stát měl určit národního odborníka.
(1) Protokoly k Úmluvě o Europolu: protokol, kterým se mění článek 2
a příloha Úmluvy o Europolu ze dne 30. listopadu 2000, Úř.
věst. C 358, 13.12.2000, s. 1, protokol o výsadách a imunitách
Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců
Europolu ze dne 28. února 2002, Úř. věst. C 312, 16.12.2002, s. 1
a protokol, kterým se mění Úmluva o Europolu ze dne 27. listopadu
2003, Úř. věst. C 2, 6.1.2004, s. 3. Úmluva ze dne 29. května 2000
o vzájemné spolupráci v trestních věcech mezi členskými státy, Úř.
věst. C 197, 12.7.2000, s. 1 a přiložený protokol ze dne 16. října
2001, Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 2, a rámcové rozhodnutí
2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích
týmech, Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1.
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Rada by měla na základě společných zásad rozvinout přeshraniční policejní a celní spolupráci. Evropská rada vyzývá Komisi,
aby předložila návrhy na další rozvoj schengenského acquis
v oblasti přeshraniční operativní policejní spolupráce.

a bezpečnost. Jenom tehdy může být zajištěna optimální
ochrana evropských občanů a kritické infrastruktury, například
v případě chemického, biologického, radiačního nebo nukleárního ohrožení.

Členské státy by se s pomocí Europolu měly zabývat zlepšením
kvality svých údajů z oblasti vynucování práva. Europol by měl
dále radit Radě o způsobech zlepšení kvality údajů. Měl by být
neprodleně zřízen informační systém Europolu.

Účinné řízení přeshraničních krizí uvnitř EU vyžaduje nejen
posílení současné činnosti v oblasti civilní ochrany a kritické
infrastruktury, avšak rovněž účinné řešení hledisek veřejného
pořádku a bezpečnosti v těchto krizích a koordinaci mezi
těmito oblastmi.

Rada se vyzývá, aby podpořila výměnu nejlepších postupů pro
vyšetřovací techniky jakožto první krok tvorby společných
metod vyšetřování, které předpokládá článek III-257 Ústavní
smlouvy, zejména v oblastech forenzních šetření a zabezpečení
informačních technologií.

Policejní spolupráce mezi členskými státy je často účinnější
a efektivnější díky usnadnění spolupráce mezi dotyčnými členskými státy v určitém okruhu témat, ve vhodných případech
pomocí vytvoření společných vyšetřovacích týmů a, je-li to
nezbytné, s podporou Europolu a Eurojustu. V určitých pohraničních oblastech je užší spolupráce a lepší koordinace jediným
způsobem, jak čelit trestné činnosti a hrozbám veřejné
a národní bezpečnosti.

Posilování policejní spolupráce vyžaduje věnovat zvýšenou
pozornost vzájemné důvěře a jejímu budování. V rozšířené
Evropské unii by mělo být vynaloženo výrazné úsilí na lepší
porozumění způsobům činnosti právních systémů a organizací
členských států. Rada a členské státy by do konce roku měly ve
spolupráci s Evropskou policejní akademií vytvořit normy
a moduly školících programů pro vnitrostátní policejní důstojníky v oblasti praktických hledisek spolupráce donucovacích
orgánů v EU.

Komise se vyzývá, aby v úzké spolupráci s EPA a do konce
roku 2005 vypracovala pro policejní orgány programy systematické výměny zaměřené na lepší porozumění způsobům
fungování právních systémů a organizací členských států.

Rovněž by se měly vzít v úvahu zkušenosti z policejních
operací v zahraničí s cílem zlepšit v Evropské unii vnitřní
bezpečnost.

Evropská rada proto vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci svých
stávajících struktur a při plném respektování vnitrostátních
pravomocí zavedly opatření EU pro integrované a koordinované
řešení krizí uvnitř EU s přeshraničními účinky, které by mělo
být provedeno nejpozději do 1. července 2006. Toto opatření
by mělo řešit nejméně tyto otázky: hlubší posouzení možností
členských států, vytváření zásob, odbornou přípravu, společná
cvičení a operativní plány pro řešení civilních krizí.

2.5 Operativní spolupráce

Musí být zajištěna koordinace operativních činností donucovacích orgánů a jiných subjektů ve všech částech prostoru
svobody, bezpečnosti a práva a kontrola strategických priorit
stanovených Radou.

Za tím účelem se Rada vyzývá, aby připravila zřízení Výboru
pro vnitřní bezpečnost, předpokládaného článkem III-261
Ústavní smlouvy, zejména stanovením jeho oblastí činnosti,
úkolů, pravomocí a složení, s cílem jeho zřízení co nejdříve po
vstupu Ústavní smlouvy v platnost.

Aby byla do té doby získána praktická zkušenost s koordinací,
Rada se vyzývá, aby každých šest měsíců organizovala společné
zasedání předsedů Strategického výboru pro přistěhovalectví,
hranice a azyl (SCIFA), Výboru článku 36 (CATS) a zástupců
Komise, Europolu, Eurojustu, Evropské pohraniční agentury,
pracovní skupiny policejních ředitelů a situačního centra.

2.6 Prevence trestné činnosti
2.4 Řešení krizí uvnitř Evropské unie s přeshraničními účinky

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 evropskou
bezpečnostní strategii, která stanovuje globální výzvy, hlavní
hrozby, strategické cíle a koncepční důsledky pro bezpečnou
Evropu v lepším světě. Základní složkou této strategie je zajištění vnitřní bezpečnosti uvnitř Evropské unie, zejména pokud
jde o případné velké vnitřní krize s přeshraničními účinky zasahující naše občany, kritickou infrastrukturu a veřejný pořádek

Prevence trestné činnosti je nezbytnou součástí práce na vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Unie proto potřebuje účinný nástroj na podporu úsilí členských států v prevenci
trestné činnosti. Za tím účelem by měla být profesionalizována
a posílena Evropská síť pro předcházení trestné činnosti.
Protože oblast působnosti prevence je velice široká, je nezbytné
zaměřit se na opatření a priority, které jsou pro členské státy
nejpřínosnější. Evropská síť pro předcházení trestné činnosti by
měla Radě a Komisi poskytovat odborné rady a znalosti při
tvorbě politiky účinné prevence trestné činnosti.
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Z tohoto hlediska Evropská rada vítá iniciativu Komise k vytvoření evropských nástrojů pro sběr, analýzu a porovnávání
informací o trestné činnosti a viktimizaci a trendech jejich
vývoje v členských státech, s využitím vnitrostátních statistik
a dalších zdrojů informací jako dohodnutých ukazatelů. Eurostat by měl byl pověřen úkolem tyto údaje určit a shromáždit
od členských států.

využívání vzájemného uznávání. Je zejména důležité, aby
hranice mezi evropskými zeměmi již nepředstavovaly překážku
řešení občanskoprávních sporů nebo zahájení soudního řízení
a výkonu rozhodnutí v občanských věcech.

Je důležité chránit veřejné organizace a soukromé společnosti
před organizovanou trestnou činností prostřednictvím administrativních a dalších opatření. Zvláštní pozornost by měla být
věnována systematickému vyšetřování majetkového vlastnictví
jakožto nástroji v boji proti organizované trestné činnosti.
Nezbytným nástrojem je partnerství veřejného a soukromého
sektoru. Komise se vyzývá, aby v roce 2006 předložila návrhy
za tímto účelem.

3.1 Evropský soudní dvůr

2.7 Organizovaná trestná činnost a korupce

Evropská rada vítá vypracování strategické koncepce s ohledem
na řešení přeshraničního organizované trestné činnosti na
úrovni EU a žádá Radu a Komisi, aby tuto koncepci dále
rozpracovaly a převedly do praktické roviny, ve spolupráci
s dalšími partnery jako je Europol, Eurojust, pracovní skupina
policejních ředitelů, EUCPN a EPA. V této souvislosti by měly
být posouzeny otázky týkající se korupce a jejího spojení
s organizovanou trestnou činností.

Evropská rada zdůrazňuje význam Evropského soudního dvora
v relativně novém prostoru svobody, bezpečnosti a práva a je
spokojena s tím, že Ústavní smlouva významně zvyšuje jeho
pravomoci v této oblasti.

Aby bylo v zájmu evropských občanů a fungování prostoru
svobody, bezpečnosti a práva zajištěno rychlé řešení právních
otázek předložených Soudnímu dvoru, je nezbytné, aby mu
bylo umožněno rychle reagovat, jak požaduje článek III-369
Ústavní smlouvy.

V této souvislosti a s ohledem na Ústavní smlouvu by měla být
věnována pozornost otázce, zda by měl být vytvořen postup
pro urychlené a řádné vyřizování žádostí o rozhodnutí
v předběžných otázkách, které se týkají prostoru svobody,
bezpečnosti a práva, v případě potřeby prostřednictvím změny
statutu Soudního dvora. Komise se vyzývá, aby po konzultaci
se Soudním dvorem předložila návrh v tomto smyslu.

2.8 Evropská protidrogová strategie

Evropská rada zdůrazňuje význam, jaký má řešení drogového
problému v komplexním, vyváženém a víceoborovém přístupu
k politice prevence, pomoci a léčení drogové závislosti, politice
boje proti nedovolenému obchodu s drogami a jejich prekurzory a proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a posílení mezinárodní spolupráce.

Evropská protidrogová strategie na období 2005 – 2012 bude
doplněna do programu po jejím přijetí Evropskou radou
v prosinci roku 2004.

3.2 Budování vzájemné důvěry

Soudní spolupráce v trestních a občanských věcech může být
dále prohloubena posílením vzájemné důvěry a postupným
rozvojem evropské soudní kultury založené na rozmanitosti
právních systémů členských států a jednotnosti evropského
práva. V rozšířené Evropské unii by měla být vzájemná důvěra
založena na jistotě, že všichni evropští občané mají přístup
k soudnímu systému, který splňuje požadavky vysoké kvality.
Za účelem usnadnění plného uplatňování zásady vzájemného
uznávání je třeba zřídit systém, který poskytuje objektivní
a nestranné hodnocení provádění politik EU v oblasti práva
a který přitom plně respektuje nezávislost soudů a plně odpovídá všem stávajícím evropským mechanismům.

3. POSÍLENÍ PRÁVA

Evropská rada zdůrazňuje potřebu dále pracovat na budování
Evropy pro občany a významnou úlohu, kterou v tomto ohledu
bude mít vytvoření evropského prostoru práva. Řada opatření
již byla provedena. Je třeba vynaložit další úsilí, aby byl
umožněn přístup k právní a soudní spolupráci, jakož i plné

Posílení vzájemné důvěry vyžaduje výrazné úsilí o zlepšení
vzájemného porozumění mezi soudními orgány a různými
právními systémy. V tomto ohledu by Unie měla podporovat
sítě soudních organizací a orgánů, jako Síť soudních rad, Evropskou síť nejvyšších soudů a Evropskou soudní síť pro další
vzdělávání.
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Výměnné programy pro soudní orgány usnadní spolupráci
a napomohou rozvoji vzájemné důvěry. Do dalšího vzdělávání
soudních orgánů by měl být systematicky včleňován prvek EU.
Komise se vyzývá, aby co nejdříve připravila návrh, jehož cílem
je vytvořit na základě stávajících struktur účinnou Evropskou
síť pro další vzdělávání soudních orgánů v občanských i trestních věcech, jak předpokládají články III-269 a III-270 Ústavní
smlouvy.

3.3 Soudní spolupráce v trestních věcech

Zlepšení by mělo být dosaženo prostřednictvím omezování
stávajících právních překážek a posilování koordinace vyšetřování. Zvláštní pozornost by měla být věnována možnosti
soustředit trestní stíhání přeshraničních mnohostranných záležitostí v jednom členském státě, aby byla zvýšena účinnost
trestního stíhání při současném zaručení řádného výkonu spravedlnosti. Pro poskytnutí odpovídající návaznosti na vyšetřování donucovacích orgánů členských států a Europolu je
nezbytný další rozvoj soudní spolupráce v trestních věcech.

Evropská rada v této souvislosti připomíná potřebu neprodleně
ratifikovat a účinně provádět právní nástroje na zlepšení soudní
spolupráce v trestních věcech, jak je již uvedeno v odstavci
o policejní spolupráci.

3.3.2005

Rada by měla do konce roku 2005 přijmout rámcové rozhodnutí o Evropském příkazu k zajištění důkazů (2). Komise se
vyzývá, aby do prosince 2004 předložila své návrhy na
prohloubení výměny informací z vnitrostátní evidence odsouzení a zákazů činnosti, zejména ohledně pachatelů sexuálních
trestných činů, aby je Rada mohla přijmout do konce roku
2005. Poté by v březnu 2005 měl následovat další návrh na
počítačový systém výměny informací.

3.3.2 Sbližování právních předpisů

Evropská rada připomíná, že smlouvy předpokládají stanovení
minimálních pravidel týkajících se některých hledisek procesního práva, aby bylo usnadněno vzájemné uznávání rozsudků
a soudních rozhodnutí a policejní a soudní spolupráce
v trestních věcech s přeshraničním rozměrem. Sbližování trestního práva hmotného splňuje stejný účel a týká se oblastí
zvláště závažné trestné činnosti s mezinárodním rozměrem.
Měly by se upřednostnit ty oblasti trestné činnosti, které jsou
ve smlouvách výslovně zmíněny.

Ministři spravedlnosti a vnitra by spolu s Radou měli zodpovídat za všeobecné vymezení trestných činů a stanovení sankcí,
aby bylo zajištěno účinnější uplatňování v rámci vnitrostátních
systémů.

3.3.3 Eurojust

3.3.1 Vzájemné uznávání

Je třeba dokončit souhrnný program opatření k uplatňování
zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních
věcech, který zahrnuje soudní rozhodnutí ve všech fázích trestního řízení nebo rozhodnutí, která se k tomuto řízení vztahují,
jako o shromažďování a přípustnosti důkazů, kompetenčních
sporech, zásadě „ne bis in idem“ (zákaz nového stíhání obviněného pro tentýž skutek) a výkonu konečných rozsudků o odnětí
svobody nebo o jiných (alternativních) trestech (1), a je třeba se
dále zabývat dalšími návrhy v této oblasti.

Další uplatňování vzájemného uznávání jakožto základu soudní
spolupráce znamená vytváření rovnocenných norem pro
procesní práva v trestním řízení, založených na studiích stávající úrovně ochrany v členských státech a na patřičném respektování jejich právních tradic. Z tohoto důvodu by měl být do
konce roku 2005 přijat návrh rámcového rozhodnutí
o některých procesních právech v trestním řízení v rámci
Evropské unie.
(1) Úř. věst. C 12, 15.1.2001, s. 10 – 22.

Účinný boj proti mezinárodní organizované trestné činnosti
a jiné závažné trestné činnosti a proti terorismu vyžaduje
spolupráci a koordinaci vyšetřování a v případě potřeby
soustředěné trestní stíhání Eurojustem, ve spolupráci
s Europolem.
Evropská rada vybízí členské státy, aby umožnily Eurojustu
vykonávat jeho úkoly tím, že:
— účinně provedou rozhodnutí Rady o Eurojustu do konce
roku 2004 (3) a zvláštní pozornost budou přitom věnovat
soudní pravomoci svěřené jejich národním členům; a
— zajistí plnou spolupráci mezi svými příslušnými vnitrostátními orgány a Eurojustem.
Po vstupu Ústavní smlouvy v platnost, avšak nejpozději do
1. ledna 2008, by Rada měla podle článku III-273 Ústavní
smlouvy přijmout na základě návrhu Komise evropský zákon
o Eurojustu, s přihlédnutím ke všem úkolům, které byly Eurojustu svěřeny.
(2) KOM(2003) 688.
(3) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1 – 3.
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Do té doby Eurojust zlepší svoji práci tím, že se zaměří na
koordinaci multilaterálních, závážných a složitých případů.
Eurojust by měl do své výroční zprávy Radě zahrnout výsledky
a kvalitu své spolupráce s členskými státy. Eurojust by měl
maximálně využívat dohody o spolupráci s Europolem a měl
by pokračovat ve spolupráci s Evropskou soudní sítí a dalšími
příslušnými partnery.

Pokud jde o rodinné a dědické právo, Komise se vyzývá, aby
předložila tyto návrhy:

Evropská rada vyzývá Radu, aby na základě návrhu Komise
posoudila další vývoj Eurojustu.

— v roce 2005 Zelenou knihu o kolizi právních předpisů
v dědických věcech včetně otázek příslušnosti, vzájemného
uznávání a výkonu rozhodnutí v této oblasti, evropského
osvědčení o dědictví a mechanismů umožňujících přesné
určení existence posledních vůlí a závětí občanů Evropské
unie; a

— v roce 2005 návrh nástroje o uznávání a výkonu rozhodnutí o výživném včetně předběžných opatření a předběžné
vykonatelnosti;

3.4 Soudní spolupráce v občanských věcech

3.4.1 Usnadnění přeshraničního občanskoprávního řízení

Občanské právo včetně rodinného práva se dotýká běžného
života občanů. Evropská rada proto přikládá velký význam
pokračujícímu rozvoji soudní spolupráce v občanských věcech
a úplnému splnění programu vzájemného uznávání, který byl
přijat v roce 2000. Hlavní cílem politiky v této oblasti je, aby
hranice mezi evropskými zeměmi již nepředstavovaly překážku
řešení občanskoprávních sporů nebo zahájení soudního řízení
a výkonu rozhodnutí v občanských věcech.

— v roce 2006 Zelenou knihu o kolizi právních předpisů ve
věcech vlastnických vztahů v manželství, včetně otázky
soudní příslušnosti a vzájemného uznávání;

— v roce 2005 Zelenou knihu o kolizi právních předpisů ve
věcech týkajících se rozvodu (Řím III).

Nástroje v těchto oblastech by měly být dokončeny v roce
2011. Tyto nástroje by měly zahrnovat otázky mezinárodního
soukromého práva a neměly by být založeny na harmonizovaných pojmech „rodina“, „manželství“ nebo dalších pojmech.
Pravidla jednotného hmotného práva by měla být zavedena
pouze jako doprovodné opatření v případech, kdy je třeba
vzájemně uznávat rozhodnutí nebo prohlubovat soudní spolupráci v občanských věcech.

3.4.2 Vzájemné uznávání rozhodnutí

Vzájemné uznávání rozhodnutí je účinným prostředkem
ochrany práv občanů a zajištění vynucování těchto práv bez
ohledu na hranice mezi evropskými zeměmi.
Pokračující provádění programu vzájemného uznávání (1) proto
musí být v nadcházejících letech hlavní prioritou, aby bylo
zajištěno jeho dokončení do roku 2011. Je třeba aktivně pokračovat v práci na těchto projektech: kolize právních předpisů
o mimosmluvních závazcích („Řím II“) a smluvních závazcích
(„Řím I“), Evropský platební rozkaz a nástroje pro alternativní
řešení sporů a nástroje týkající se bagatelních sporů. Při tvorbě
časového harmonogramu dokončení těchto projektů je třeba
náležitě přihlédnout k současně probíhajícím pracím
v souvisejících oblastech.
Účinnost stávajících nástrojů vzájemného uznávání je třeba
zvýšit prostřednictvím standardizace postupů a dokumentů
a vytvořením minimálních norem pro aspekty procesního
práva, jako jsou doručování soudních a mimosoudních dokumentů, zahájení řízení, výkon rozhodnutí a transparentnost
nákladů.
(1) Úř. věst. C 12, 15.1.2001, s. 1 – 9.

Provádění programu vzájemného uznávání by mělo být doprovázeno pečlivým přezkumem fungování nástrojů, které již byly
přijaty. Výsledek těchto přezkumů by měl poskytnout nezbytný
základ pro přípravu nových opatření.

3.4.3 Posílení spolupráce

Je třeba žádat členské státy, aby stanovily styčné soudce nebo
jiné příslušné orgány sídlící v jejich vlastní zemi, aby bylo dosaženo hladkého fungování nástrojů, jejichž součástí je spolupráce soudních nebo jiných orgánů. Ve vhodných případech by
mohly využít jejich národní kontaktní místo v rámci Evropské
soudní sítě v občanských věcech. Komise se vyzývá, aby organizovala pracovní semináře EU na téma uplatňování právních
předpisů EU a aby podporovala spolupráci mezi členy právních
profesí (jako soudních úředníků a notářů) za účelem vytvoření
nejlepších postupů.
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3.4.4 Zajišťování spojitosti a kvality právních předpisů EU
Kvalita stávajících a budoucích právních předpisů Společenství
v oblasti smluvního práva by měla být prohloubena prostřednictvím konsolidace, kodifikace a racionalizace platných právních nástrojů a vytvořením společného referenčního rámce. Je
třeba vytvořit rámec pro posouzení možností, pokud jde
o stanovení standardních náležitostí a podmínek smluvního
práva v EU, které by mohly využívat společnosti a profesní
sdružení v Unii.
Je třeba přijmout opatření, která by umožnila Radě provádět
systematičtější kontrolu kvality a spojitosti všech právních
nástrojů Společenství, které se týkají spolupráce v občanských
věcech.
3.4.5 Mezinárodní právní řád
Komise a Rada se vybízejí, aby zajistily spojitost mezi právním
řádem EU a mezinárodním právním řádem a aby pokračovaly
v prohlubování vztahů a spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je Haagská konference o mezinárodním právu
soukromém a Rada Evropy, zejména za účelem koordinace
iniciativ a maximalizace synergií mezi činnostmi a nástroji
těchto organizací a nástroji EU. Přistoupení Společenství
k Haagské konferenci je třeba uzavřít co nejdříve.

3.3.2005
4. VNĚJŠÍ VZTAHY

Evropská rada považuje za stále významnější prioritu rozvoj
jednotného zahraničního rozměru politiky Unie v oblasti
svobody, bezpečnosti a práva.
Kromě otázek, které již byly probrány v předchozích kapitolách, Evropská rada vyzývá Komisi a generálního tajemníka,
vysokého představitele, aby do konce roku 2005 předložili
Radě strategii pokrývající veškerá vnější hlediska politiky Unie
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, založenou na opatřeních vypracovaných v rámci tohoto programu. Tato strategie
by měla odrážet zvláštní vztahy Unie s třetími zeměmi
a skupinami zemí a regionů, a měla by být zaměřena na
zvláštní potřeby spolupráce s těmito zeměmi v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
Všechny možnosti, které má Unie k dispozici, včetně vnějších
vztahů, by měly být využívány integrovaným a důsledným
způsobem, aby byl vytvořen prostor svobody, bezpečnosti
a práva. Je třeba vzít v úvahu tyto principy (1): existenci vnitřních politik jako hlavní důvod pro vnější akci; potřebu přidané
hodnoty u projektů prováděných členskými státy; příspěvek
k obecným politickým cílům zahraničních politik Unie;
možnost dosáhnout cílů v přiměřené době; možnost dlouhodobé akce.

(1) Vypracované na zasedání Evropské rady ve Feiře v roce 2000.

3.3.2005

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/15

ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 17. února 2005
o prodloužení funkčního období prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)
(2005/C 53/02)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (1),
a zejména na čl. 120 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,
s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 2. května 2000 o jmenování prezidenta Úřadu proharmonizaci ve
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (2),
s ohledem na návrh správní rady Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze
dne 23. listopadu 2004 na prodloužení funkčního období prezidenta tohoto úřadu,
ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek
Funkční období pana Wubba de BOERA, narozeného dne 27. května 1948, jako prezidenta Úřadu pro
harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se prodlužuje na dobu od 1. října 2005 do
30. září 2010.

V Bruselu dne 17. února 2005.
Za Radu
předseda
J.-C. JUNCKER

(1) Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 422/2004 (Úř. věst. L 70, 9.3.2004,
s. 1).
(2) Úř. věst. C 139, 18.5.2000, s. 1.

C 53/16

CS

Úřední věstník Evropské unie

3.3.2005

KOMISE

Směnné kurzy vůči euro (1)
2. března 2005
(2005/C 53/03)
1 euro =
měna

směnný kurz

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

7,4433

GBP

britská libra

SEK
CHF
ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

8,2060

BGN

bulharský lev

směnný kurz

LVL

lotyšský latas

0,6961

MTL

maltská lira

0,4307

PLN

polský zlotý

0,6859

ROL

rumunský lei

švédská koruna

9,0627

SIT

slovinský tolar

švýcarský frank

1,5413

SKK

slovenská koruna

TRY

turecká lira

1,6841

AUD

australský dolar

1,6792

1,9559

CAD

kanadský dolar

1,6286

0,5830

CYP

kyperská libra

CZK

česká koruna

EEK

estonská koruna

HUF

maďarský forint

LTL

litevský litas

1,3101

měna

137,43

79,88

3,9098
36 443
239,73
37,858

HKD

hongkongský dolar

10,2185

29,647

NZD

novozélandský dolar

1,8077

15,6466

SGD

singapurský dolar

KRW

jihokorejský won

ZAR

jihoafrický rand

242,21
3,4528

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.

2,1346
1 319,79
7,7544
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Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.3702 – CVC/CSM)
(2005/C 53/04)
(Text s významem pro EHP)

Dne 18. února 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho
za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž
(http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3702. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)
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STÁTNÍ PODPORY – NĚMECKO
Státní podpora č. C 40/2004 (ex N 42/2004) – „Osvobození od daně z převodu nemovitostí pro
bytové podniky v nových spolkových zemích“
Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES
(2005/C 53/05)
(Text s významem pro EHP)

Dopisem ze dne 1. prosince 2004 uvedeném v závazném znění na stránkách, jež následují po tomto
shrnutí, oznámila Komise Německu své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES
ohledně části výše uvedeného opatření.
Komise rozhodla, že nevznese námitky vůči některým dalším částem opatření, jak je popsáno v dopise
níže.
Účastníci řízení mohou zaslat své připomínky k opatření, ohledně něhož Komise zahajuje řízení, ve lhůtě
jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a dopisu, který za ním následuje, na adresu generálního
ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:
Evropská komise
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brusel
Fax: (32-2) 296 12 42
Připomínky budou sděleny Německu. Účastníci řízení, kteří připomínky podávají, mohou písemně
a s uvedením důvodů požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.
SHRNUTÍ

Dopisem ze dne 16. ledna 2004, který Komise obdržela dne
19. ledna 2004, Německo oznámilo Komisi výše uvedené
opatření.

3. Financování režimu
Německé orgány prohlásily, že celkový rozpočet pro tento
režim, stejně jako možné částky podpory při jednotlivých
transakcích, jsou těžko předvídatelné. Podle průzkumů, které
Německo uskutečnilo, je průměrná výše daně z převodu nemovitostí v souvislosti s fúzemi mezi bytovými podniky
a bytovými družstvy – s výjimkou Berlína – 150 000 EUR až
1,5 milionů EUR. V Berlíně se výše podpory podle údajů
z minulosti odhaduje na 1,4 milionů EUR až 6,7 milionů EUR.

1. Cíl režimu

Německo navrhuje dočasně osvobodit bytové podniky od daně
z převodu nemovitostí v případě fúzí a převzetí společností,
s nimiž je spojeno nabytí pozemků v nových spolkových
zemích. Účelem opatření je zajistit lepší postavení bytovým
podnikům, aby mohly uskutečnit nezbytné investice a vyhovět
požadavkům současného trhu.

4. Doba trvání režimu
Opatření je omezeno na veškeré činnosti související s fúzemi
a převzetími mezi bytovými podniky a družstvy, které se uskuteční ode dne 31. prosince 2003 do dne 31. prosince 2006.

5. Investiční nástroj

2. Příjemci podpory

Možnými příjemci této podpory jsou bytové podniky a bytová
družstva (Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften)
získávající pozemky v nových spolkových zemích (Braniborsko,
Meklenbursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko,
Durynsko a Berlín) prostřednictvím fúzí a převzetí. Pro účely
tohoto opatření se bytovými podniky a bytovými družstvy
rozumějí podniky a družstva, jejichž hlavním předmětem
podnikání je správa bytů (výstavba, pronájem a prodej).
Podniky v nesnázích se vylučují.

Opatřením je dočasné osvobození od daně z převodu nemovitostí.

6. Posouzení režimu

6.1 Existence státní podpory
Komise se domnívá, že dané opatření představuje státní
podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.
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6.2 Předběžné posouzení slučitelnosti opatření
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podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se
společným zájmem.

Vzhledem k očekávanému příznivému účinku opatření na trh
s byty (snížení nadměrné nabídky), celkovému sociálně ekonomickému vývoji (snížení migrace) v nových spolkových zemích
a obvykle nízkým částkám potřebné podpory, spolu s jejich
časovým omezením do konce roku 2006, se Komise domnívá,
že pro ty části opatření, které se omezují na podporované
oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES, je podpora
úměrná cíli a nenarušuje hospodářskou soutěž v takové míře,
jež by byla v rozporu se společným zájmem. Není proto
nezbytné zaujímat konečné stanovisko ohledně kvalifikace
podpory jakožto provozní podpory.

„Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit,
dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden zur
vorerwähnten Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen
hat, wegen eines Teils der Maßnahme das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Pokud jde o části opatření navrhovaného Německem, které se
zaměřují na podporované oblasti podle čl. 87 odst. 3 písm. c)
Smlouvy o ES, tedy na oblast trhu práce Berlín, dospěla Komise
k následujícím předběžným závěrům:

1. VERFAHREN

a) Míra neobsazenosti je v Berlíně výrazně nižší, než je
průměrná míra neobsazenosti v nových spolkových zemích.
Zatímco celková míra neobsazenosti činí v nových spolkových zemích 14,2 %, v Berlíně jí odpovídá míra 5,32 %
v případě bytů v osobním vlastnictví a 8,77 % v případě
družstevních bytů. Téměř všechny volné byty se nacházejí
v bývalém východním Berlíně.
b) Německo neposkytlo žádné údaje, jež by prokázaly, že se
Berlín potýká se srovnatelným problémem vylidňování, jako
je tomu u oblastí podle čl. 87 odst. 3 písm. a), kterých se
opatření týká.
c) Zatímco běžná výše daně z převodu nemovitostí při fúzích
a převzetích mezi bytovými podniky a družstvy je
150 000 EUR až 1,5 milionu EUR pro oblasti podle čl. 87
odst. 3 písm. a), příslušná částka v Berlíně činí na základě
minulých zkušeností 1,4 milionu EUR až 6,7 milionů EUR.
d) Německo neposkytlo žádné údaje, které by prokázaly, že
dočasné osvobození od daně přispěje pravděpodobně
k oživení trhu s nemovitostmi v Berlíně a bude mít navíc
příznivé vedlejší účinky, ani že při účasti soukromého
sektoru na sanaci jsou zásahy ze strany státu nanejvýš
nepravděpodobné.
Komise má tedy po prvním předběžném posouzení opatření
pochybnosti, zda je opatření navrhované Německem pro oblast
Berlína (oblast trhu práce Berlín) podle čl. 87 odst. 3 písm. c)
úměrné danému cíli – zejména ustanovením dostatečného
spojení mezi daňovými výhodami a náklady, které ponesou
příjemci – a zda nenarušuje hospodářskou soutěž v takové míře,
jež by byla v rozporu se společným zájmem. Komise zastává
názor, že v případě této složité otázky je zapotřebí další
důkladná analýza. Komise má v úmyslu shromáždit informace
od dalších zúčastněných stran, zejména od bytových podniků
a družstev, které mají zájem investovat v nových spolkových
zemích. Aby tak mohla učinit, musí Komise ze zákonných
důvodů zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES. Pouze
za pomoci těchto připomínek bude moci Komise rozhodnout,
zda je tato podpora nezbytná a zda nemá nepříznivý vliv na

ZNĚNÍ DOPISU

Die Kommission hat beschlossen, keine Einwände gegen
bestimmte andere Teile der im nachstehenden Schreiben beschriebenen Maßnahme zu erheben.

Mit Schreiben vom 16. Januar 2004, das am 19. Januar 2004
bei der Kommission einging, hat Deutschland die vorgenannte
Maßnahme notifiziert.
Mit Schreiben D/51125 vom 17. Februar 2004 forderte die
Kommission ergänzende Informationen an. Diese wurden von
Deutschland mit Schreiben vom 17. März 2004 übermittelt,
das bei der Kommission am 19. März 2004 einging.
Mit Schreiben vom 26. April 2004 und im Anschluss an eine
Besprechung am 16. April 2004, auf der Deutschland ankündigte, es werde weitere Angaben zu der Maßnahme bereitstellen, beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist. Die
Fristverlängerung wurde mit Schreiben D/53302 vom
10. Mai 2004 gewährt.
Mit Schreiben vom 14. Mai 2004, das bei der Kommission am
selben Tag registriert wurde, übermittelte Deutschland ergänzende Angaben. Mit Schreiben D/54751 vom 30. Juni 2004
und Schreiben D/56567 vom 14. September 2004 forderte die
Kommission weitere Informationen zu der Maßnahme an.
Diese wurden von Deutschland mit Schreiben vom 29. Juli 2004
und 5. Oktober 2004 übermittelt, die bei der Kommission am
29. Juli 2004 bzw. 6. Oktober 2004 eingingen.

2. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

2.1. Ziel der Maßnahme
Ein wesentliches Merkmal des Wohnungsmarktes in den neuen
Bundesländern ist die hohe Leerstandsquote, verursacht durch
die tief greifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung. Im Rahmen
einer integrierten Strategie zur Wiederbelebung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern schlägt Deutschland vor,
den Erwerb von Grundstücken in den neuen Ländern durch
Verschmelzung oder Spaltung von Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgenossenschaften für einen befristeten Zeitraum
von der Grunderwerbsteuer zu befreien. Mit der Maßnahme
sollen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften in die Lage
versetzt werden, die nötigen Investitionen zu tätigen, um den
aktuellen Markterfordernissen zu entsprechen.
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2.2. Begünstigte der Maßnahme
Potenziell Begünstigte der Maßnahme sind Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, die in den Bundesländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen und Berlin belegene Grundstücke durch
Verschmelzung oder Spaltung erwerben. Für die Zwecke der
Maßnahme werden Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften definiert als Unternehmen und Genossenschaften, deren Kerngeschäft in der Verwaltung von
Wohnungen (Bau, Vermietung und Verkauf) besteht. Unternehmen in Schwierigkeiten kommen nicht in Betracht.
Nach der deutschen Fördergebietskarte (1) gelten Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen als Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag. Die Arbeitsmarktregion Berlin ist als
Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGVertrag eingestuft.

2.3. Laufzeit der Maßnahme
Die Maßnahme ist auf Verschmelzungs- oder Spaltungsvorgänge zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften
beschränkt, die zwischen dem 31. Dezember 2003 und dem
31. Dezember 2006 erfolgen.

2.4. Hintergrund der Maßnahme

2.4.1. Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer wird bei Grundstücksübertragungen
erhoben, die zu einem Eigentümerwechsel führen. Die Steuer
entsteht, wenn Grundstücke durch Verkauf oder sonstige
Rechtsgeschäfte übereignet werden. In Deutschland wird die
Grunderwerbsteuer anhand des Bedarfswerts des Grundstücks
berechnet und der Steuersatz beträgt 3,5 %.

2.4.2. Grunderwerbsteuer als Hindernis für die nötige Umstrukturierung
Auf dem Wohnungsmarkt der neuen Länder wird die Grunderwerbsteuer als entscheidendes Hindernis für die notwendige
Umstrukturierung wahrgenommen. Bei Fusionen und Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen und –genossenschaften mit Grundstücken in den neuen Ländern kann der
Gesamtbetrag der Grunderwerbsteuer beträchtlich sein, da das
Vermögen der beteiligten Unternehmen fast ausschließlich aus
Grundstücken besteht. Die Grunderwerbsteuer wird nach
Abschluss eines Vertrags zwischen Käufer und Veräußerer
erhoben und kann so zu einer gravierenden Liquiditätsanspannung für die betroffenen Unternehmen führen. Dies ist besonders abschreckend für Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern, die aufgrund
bestehender Altschulden und der jüngsten sozio-ökonomischen
Entwicklung mit ungünstigen Marktbedingungen konfrontiert
sind. Die negative Auswirkung der Grunderwerbsteuer auf die
notwendige Umstrukturierung des Wohnungsmarktes in den
neuen Ländern zeigt sich außerdem darin, dass im Zeitraum
(1) Siehe Beihilfesachen N 195/1999, C 47/1999 und N 641/2002.
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2000-2003 nur neun Fusionen zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften stattgefunden haben, bei denen es
sich ausschließlich um kleine Unternehmen handelte.

2.4.3. Grundstücksmarkt in den neuen Ländern
Der Grundstücksmarkt in den neuen Ländern wird geprägt
durch mehrere spezifische Merkmale:
— Bevölkerungsentwicklung: Schwache Geburtenraten in den
neuen Ländern haben gekoppelt mit einer massiven Abwanderung in die alten Bundesländer im Zeitraum 1997-2001
zu einem Bevölkerungsverlust von 3,05 % in SachsenAnhalt, 5,3 % in Sachsen und 3,15 % in MecklenburgVorpommern geführt. Dieser Negativtrend dürfte sich bis
2020 noch verstärken.
— Hohe Leerstandquote: Im Jahr 1998 verfügten die neuen Länder
über einen Bestand von 7,3 Mio. Wohnungen. Die Leerstandsquote betrug 13 %. Nach den jüngsten Daten für
2002 stieg die Leerstandsquote auf 14,2 %. Im Vergleich
dazu liegt die Leerstandsquote in den alten Bundesländern bei
3,1 %.
— Leerstandsbedingte Mietausfälle: Die hohe Leerstandsquote in
den neuen Ländern führt zu erheblichen Mietausfällen
(920 Mio. EUR jährlich bzw. 1 550 EUR pro Wohneinheit
und Jahr).
— Unsicherheit wegen offener Restitutionsverfahren: Im Jahr 1990
fielen 700 000 Wohnungen in den neuen Ländern unter
diese Regelung. Bis zum 31. Dezember 2001 konnte für
590 000 Wohnungen das Verfahren abgeschlossen werden.
Für die verbleibenden 110 000 Wohnungen kann die
Klärung der noch offenen Restitutionsverfahren bis zu zehn
Jahren dauern. Am 31. Dezember 2001 standen von diesen
110 000 Wohnungen 35 000 (32 %) leer.
— Programm der Bundesregierung ‚Stadtumbau-Ost‘: Angesichts
des anhaltenden Überangebots an Mietraum in den neuen
Ländern legte die Bundesregierung ein umfassendes
Programm mit dem Titel ‚Stadtumbau-Ost‘ auf, das den
Abriss von bis zu 380 000 Wohnungen bis 2009 vorsieht.
Ein erheblicher Teil der Abrisskosten werden die Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den
neuen Ländern zu tragen haben.

2.4.4. Umfang der Maßnahme
Die deutschen Behörden bringen vor, dass es generell schwierig
sein dürfte, im Einzelnen abzuschätzen, wie viele Unternehmen
die Möglichkeit der Grunderwerbsteuerbefreiung im Wege einer
Fusion in Anspruch nehmen werden. Nach den Statistiken des
Bundesverbands Deutscher Wohnungsunternehmen könnten
1 317 Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern von der Maßnahme betroffen
sein (834 Wohnungsunternehmen und 483 überwiegend
kommunale Wohnungsgenossenschaften). Nach einer Umfrage
des GDW würden jedoch nur rund 10 % dieser Unternehmen
von der Steuerbefreiung tatsächlich Gebrauch machen.

3.3.2005

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/21

2.4.5. Beihilfebeträge und Budget der Maßnahme

3.2. Vorliegen einer Beihilfe und Vereinbarkeit mit dem
EG-Vertrag

Wie unter 2.4.4 ausgeführt, ist es nach Angaben der deutschen
Behörden schwierig, das Gesamtbudget der Maßnahme und die
potenziellen Beihilfebeträge, die mit den einzelnen Transaktionen verbunden sind, vorherzusagen. Die meisten Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften wollen
derzeit keine festen Zusagen geben sondern das Inkrafttreten
der Maßnahme abwarten. Deshalb handelt es sich bei den
nachstehenden Ausführungen lediglich um Beispiele, um abgeleitet aus der Vergangenheit und in einigen Fällen im Vorgriff
auf die Zukunft typische Fusionsfälle und damit verbundene
Grunderwerbsteuerbeträge aufzuzeigen:

Die Kommission hat das Vorliegen einer Beihilfe gemäß
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag geprüft. Die Ergebnisse dieser
Prüfung können wie folgt zusammengefasst werden.

— Thüringen: Derzeit wird in Thüringen mit fünf Fusionen
gerechnet. In zwei Fällen dürfte eine Grunderwerbsteuer in
Höhe von 363 321 EUR bzw. 1,46 Mio. EUR anfallen. Bei
zwei Fusionen im Jahr 2001 belief sich die Grunderwerbsteuer auf 180 000 EUR für ca. 200 Wohnungen.
— Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt werden mindestens drei
Fusionen von Wohnungsunternehmen erwartet, wobei eine
Grunderwerbsteuer
zwischen 250 000 EUR und
500 000 EUR anfallen dürfte. Im Falle fünf weiterer
Fusionen wird mit einem Grunderwerbsteuerbetrag bis zu
300 000 EUR gerechnet.
— Berlin: In Berlin sind derzeit drei Fusionen zwischen
Wohnungsunternehmen vorgesehen. Bei den Fusionen, die
zwischen 1995 und 1998 in Berlin erfolgten, wurden
folgende
Grunderwerbsteuerbeträge
verzeichnet:
1,3 Mio. EUR bei einer Fusion, von der 19 Grundstücke
betroffen waren; 1,4 Mio. EUR bei einer Fusion, von der 39
Grundstücke betroffen waren bzw. 6,7 Mio. EUR bei einer
Fusion, von der 491 Grundstücke betroffen waren.
Nach den von Deutschland durchgeführten Erhebungen wird
der durchschnittliche Betrag der bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und Wohnungsgesellschaften anfallenden
Grunderwerbsteuer daher — mit Ausnahme von Berlin —
zwischen 150 000 EUR und 1,5 Mio. EUR liegen.

3. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 enthält die Entscheidung über
die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens eine Zusammenfassung der wesentlichen Sach- und Rechtsfragen, eine vorläufige Würdigung des Beihilfecharakters der geplanten Maßnahme
durch die Kommission und Ausführungen über ihre Bedenken
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt.

3.1. Rechtmäßigkeit der Maßnahme
Deutschland hat die Regelung im Entwurfstadium notifiziert
und ist somit seiner Verpflichtung aus Artikel 88 Absatz 3 EGVertrag nachgekommen.

— Die Beteiligung staatlicher Mittel ist dadurch gegeben, dass
Deutschland bei der Befreiung von der Grunderwerbsteuer
auf Steuereinnahmen verzichtet, die andernfalls erwirtschaftet worden wären;
— die Maßnahme ist selektiv, da sie auf Gebiete in den neuen
Ländern ausgerichtet ist und bestimmte Unternehmen
nämlich Wohnungsunternehmen und –genossenschaften,
begünstigt und sich auf Fusionen solcher Unternehmen und
Genossenschaften mit Grundstücken in den neuen Ländern
beschränkt;
— die Maßnahme begünstigt an Fusionen beteiligte Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, da sie
von der Grunderwerbsteuer befreit werden, die sie andernfalls zu zahlen hätten;
— schließlich stellen Grundstücksübertragungen einen Tätigkeitsbereich dar, in dem Handel zwischen Mitgliedstaaten
besteht, so dass eine Beeinträchtigung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen werden kann.
Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die Maßnahme
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGVertrag darstellt.

3.3. Vereinbarkeit der Maßnahme
In Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag ist geregelt, dass bestimmte
Arten von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
sind. Im Hinblick auf Art und Zweck der Beihilfe sowie den
geografischen Geltungsbereich finden nach Auffassung der
Kommission die Buchstaben a), b) und c) auf die fragliche Regelung keine Anwendung.
In Artikel 87 Absatz 3 sind weitere Beihilfeformen genannt, die
als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden
können. Im Hinblick auf Art und Zweck der Maßnahme sowie
den geografischen Geltungsbereich könnten nach Auffassung
der Kommission die Buchstaben a) und c) im vorliegenden Fall
Anwendung finden.
Bei der Beurteilung der Frage, ob die in Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a) und c) vorgesehenen Ausnahmen zur Anwendung gelangen können, räumt Artikel 87 Absatz 3 nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ‚der Kommission ein
Ermessen ein, das sie nach Maßgabe wirtschaftlicher und
sozialer Wertungen ausübt, die auf die Gemeinschaft als Ganzes
zu beziehen sind‘ (2). Bei bestimmten Arten von Beihilfen hat
die Kommission festgelegt, wie sie diesen Ermessensspielraum
ausüben wird, sei es in Form von Gruppenfreistellungen oder
durch Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien oder Bekanntmachungen. Ist derartiges Sekundärrecht vorhanden, hat sich die
Kommission bei der Beurteilung von Beihilfesachen daran zu
halten.
(2) Rs. C-169/95 Königreich Spanien / Europäische Kommission [1997]
Slg. I-00135. Siehe auch Rs. C-730/79 Philip Morris / Kommission
[1980] Slg. I-2671.
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Daher muss die Kommission zunächst feststellen, ob die in der
Regelung ‚Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von
Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in
den neuen Ländern‘ vorgesehene Beihilfe unter eine dieser
sekundärrechtlichen Vorschriften fällt.
Die Maßnahme ist weder auf KMU (3) oder Unternehmen in
Schwierigkeiten (4) noch auf einen der folgenden Bereiche
beschränkt: Forschung und Entwicklung (5), Ausbildung (6) oder
Beschäftigung (7). Somit ist keine dieser Leitlinien, Gemeinschaftsrahmen oder Verordnungen auf den vorliegenden Fall
anwendbar. Auch der Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Umweltschutzbeihilfen (8) gelangt nicht zur Anwendung, da die
Regelung als solche nicht auf den Umweltschutz ausgelegt ist.
Die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung
(nachstehend ‚Leitlinien für Regionalbeihilfen‘) wurden für
strukturschwache Regionen wie die neuen Länder konzipiert.
Diese Leitlinien zielen auf die Förderung von Investitionen und
die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung ab, indem die Erweiterung, Modernisierung
und Diversifizierung der Tätigkeiten der in diesen Gebieten
befindlichen Betriebsstätten sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen unterstützt werden.
Die Leitlinien für Regionalbeihilfen finden nur auf bestimmte
Beihilfeformen Anwendung wie Beihilfen für Erstinvestitionen,
Beihilfen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und ausnahmsweise Betriebsbeihilfen.
Die Befreiung von der Grunderwerbsteuer ist offensichtlich
nicht speziell an eine Erstinvestition oder die Erweiterung einer
bestehenden Betriebsstätte im Sinne von Ziff. 4.4 der Leitlinien
gebunden. Auch betrifft sie nicht die Schaffung von Arbeitsplätzen in Verbindung mit einer Erstinvestition im Sinne von
Ziff. 4.11 der Leitlinien.
Außerdem haben die deutschen Behörden vorgebracht, die
geplante Steuerbefreiung ziele nicht darauf ab, die laufenden
Kosten der an Fusionen beteiligten Wohnungsunternehmen
und -genossenschaften zu senken. In Ziff. 4.15 der Leitlinien (9)
heißt es, dass Regionalbeihilfen, mit denen die laufenden
Ausgaben eines Unternehmens gesenkt werden sollen, grundsätzlich verboten sind. In Fußnote 16 der Leitlinien wird erläutert, dass solche Beihilfen in der Regel in Form von Steuerermäßigungen oder Senkungen der Soziallasten gewährt werden.
Obwohl die notifizierte Maßnahme als Befreiung von der Grunderwerbsteuer bezeichnet wird, hat Deutschland unterstrichen,
dass die fragliche Maßnahme aus folgenden Gründen nicht als
Beihilfe zur Senkung der laufenden Ausgaben der begünstigten
Unternehmen betrachtet werden kann:
(3) Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission über die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen, ABl. L 10 vom 13.1.2001.
(4) Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten, ABl. C 244 vom 1.10.2004.
(5) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen,
ABl. C 45 vom 17.2.1996.
(6) Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen, ABl. L 10 vom
13.1.2001.
(7) Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen, ABl. C 334 vom 12.12.1995.
(8) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen, ABl. C 37
vom 3.2.2001.
(9) Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung, ABl. C 74
vom 10.3.1998.
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— Wohnungsunternehmen und -genossenschaften werden
beim Erwerb von Liegenschaften weiterhin die Grunderwerbsteuer zahlen. Da die Geschäftstätigkeit von Wohnungsunternehmen und -genossenschaften generell darin
besteht, Liegenschaften zu erwerben und zu verkaufen bzw.
zu vermieten, fällt die Grunderwerbsteuer unter die
laufenden Ausgaben. Die von Deutschland notifizierte
Maßnahme betrifft jedoch nicht die regulären laufenden
Ausgaben, da sie nicht zur Anwendung gelangt, wenn
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einfach nur
eine Immobilie erwerben oder verkaufen.

— Nach deutschen Angaben besteht die Besonderheit der notifizierten Maßnahme darin, dass nur Fusionsvorgänge
zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften mit
Grundbesitz in den neuen Ländern von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Die potenziell Begünstigten werden
nur unter diesen eingeschränkten Bedingungen für einen
befristeten Zeitraum von der Grunderwerbsteuer frei
gestellt. In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit keine
solchen Fusionen stattfinden, betrachtet Deutschland die
Beihilfe nicht als Kompensation für die laufenden Ausgaben
fusionsbeteiligter Wohnungsunternehmen, da die Steuer
gegenwärtig nicht erhoben wird.

— Laut Auskunft der deutschen Behörden besteht die Gegenleistung der Begünstigten darin, dass sie fusionieren. Angesichts der besonderen Umstände in den neuen Ländern, die
geprägt sind durch einen starken Bevölkerungsrückgang,
der sich bis 2020 noch verschärfen dürfte, eine Leerstandsquote von insgesamt 14,2 % (2002) und den damit verbundenen Mietausfällen (920 Mio. EUR jährlich) sowie die
Unsicherheit aufgrund laufender Restitutionsverfahren,
werden Fusionen von Wohnungsunternehmen und -genossenschaften für notwendig erachtet, damit diese Unternehmen besser in der Lage sind, den oben beschriebenen
Herausforderungen zu begegnen. Die Grunderwerbsteuer
hat sich als Hindernis für die Konsolidierung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern erwiesen, was dadurch
verdeutlicht wird, dass zurzeit keine Fusionen stattfinden.

— Wie Deutschland weiter vorbringt, wird das von der
Bundesregierung und den Ländern aufgelegte Programm
‚Stadtumbau Ost‘ zum Abriss von 380 000 Wohnungen bis
2009 führen. Einen erheblichen Teil der Abrisskosten
würden die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften
in den neuen Ländern zu tragen haben.

Die Kommission ist bisher davon ausgegangen, dass Steuerbefreiungen zur Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen in
Schwierigkeiten, mit denen gezielt Zusammenschlüsse gefördert
werden sollen, als Beihilfe zur Senkung der laufenden Ausgaben
der Unternehmen (Betriebsbeihilfe) (10) zu betrachten sind. Die
Kommission nimmt die Argumente der deutschen Behörden
zur Kenntnis, die im Hinblick auf eine anderweitige Beurteilung
der anstehenden Maßnahmen vorgebracht wurden.
(10) Entscheidung der Kommission Nr. 2002/581/EG über die staatliche
Beihilferegelung, die Italien zugunsten der Banken durchgeführt hat
(ABl. L 184 vom 13.7.2002, S. 27).
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Gemäß Ziff. 4.15 der Leitlinien in der geänderten Fassung von
2000 (11) können ‚derartige Beihilfen (Betriebsbeihilfen) in
Gebieten, die in den Anwendungsbereich des Artikels 87
Absatz 3 Buchstabe a) fallen, gewährt werden, wenn sie
aufgrund ihres Beitrags zur Regionalentwicklung und ihrer Art
nach gerechtfertigt sind und ihre Höhe den auszugleichenden
Nachteilen angemessen ist. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die
Existenz und den Umfang solcher Nachteile nachzuweisen.
Diese Betriebsbeihilfen müssen zeitlich begrenzt und degressiv
sein.‘
Für jene Teile der von Deutschland notifizierten Maßnahme, die
sich auf Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a)
EGV beschränken (12), geht die Kommission davon aus, dass
eine abschließende Bewertung der Frage, ob die Grunderwerbsteuerbefreiung eine Betriebsbeihilfe darstellt, nicht notwendig
ist, da sie angesichts der besonderen Nachteile, der begrenzten
Wettbewerbsverzerrung, der befristeten Geltungsdauer und der
erwarteten positiven Wirkungen auf den Wohnungsmarkt
sowie der sozioökonomischen Entwicklung auf jeden Fall
genehmigungsfähig ist, wie aus der nachstehenden Erläuterung
hervorgeht.

3.3.1. Bestehende Nachteile in den neuen Ländern
Deutschland hat nachgewiesen, dass der Grundstücksmarkt in
den neuen Ländern durch mehrere Nachteile geprägt ist. Die
Leerstandsquoten in den neuen Ländern sind deutlich höher als
in anderen Regionen Deutschlands (14,2 % in den neuen
Ländern gegenüber 3,1 % in den alten Ländern).
Die Gründe für diese signifikante Differenz stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem politischen Erbe der Vergangenheit und der sozioökonomischen Entwicklung nach der
Wiedervereinigung.
Die hohen Leerstandsquoten in den neuen Ländern führen zu
erheblichen Mietausfällen (920 Mio. EUR pro Jahr).
Die ungünstige demographische Entwicklung, ausgelöst durch
niedrige Geburtenquoten und eine massive Abwanderung, hat
zu einem Nachfragerückgang nach Wohnraum in den neuen
Ländern geführt.
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Des Weiteren hat Deutschland ausgeführt, dass die Unterkapitalisierung zahlreicher Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern — verursacht
durch Mietausfälle wegen hoher Leerstandsquoten und die relative Zersplitterung des Marktes — den von Bund und Ländern
geplanten Abriss gefährden könnte, da sie nicht in der Lage
sind, ihren Anteil an den Abrisskosten zu tragen.
Darüber hinaus hat Deutschland unterstrichen, dass der Ausgleich von Angebot und Nachfrage nicht nur das Überangebot
beseitigen soll, sondern auch notwendig ist, um Wohnraum
bereitzustellen, der den heutigen Qualitätsanforderungen
entspricht.
Um dies zu erreichen, müssen Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern massiv in die
Modernisierung ihres derzeitigen Wohnungsbestands investieren.
Damit die Unternehmen in den neuen Ländern dazu in der
Lage sind, müsse ihnen die Möglichkeit gegeben werden zu
fusionieren und die damit verbundenen Größenvorteile zu
nutzen.
Den Ausführungen der deutschen Behörden zufolge hat sich
die Grunderwerbsteuer als Hindernis für Fusionen und Übernahmen zwischen solchen Unternehmen und Genossenschaften
erwiesen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass im Zeitraum
2000-2003 in den neuen Ländern nur neun Fusionen von
Wohnungsunternehmen
und
Wohnungsgenossenschaften
erfolgten.
Eine zeitlich befristete Aussetzung der Grunderwerbsteuer wird
den Marktteilnehmern die Möglichkeit geben zu fusionieren.
Die erweiterte Kapitalbasis fusionierter Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgenossenschaften wird sie in die Lage versetzen,
die Kosten der notwendigen Abrissmaßnahmen zu tragen und
gleichzeitig die erforderlichen Investitionen zu tätigen, um
modernen Wohnraum zu schaffen.

Außerdem hat sich die Nachfrage nach Wohnraum nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ verändert.

3.3.2. Geringe Verzerrung des Wettbewerbs

Folglich besteht ein erhebliches Überangebot an Wohnraum in
den neuen Ländern.

Die Kommission stellt fest, dass Handel und Wettbewerb nur in
geringem Maße verzerrt werden. Deutschland hat nachgewiesen, dass sich für jene Teile der Maßnahme, die sich auf
Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EGVertrag beschränken, die üblichen Beträge der bei Fusionen und
Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften
anfallenden
Grunderwerbsteuer
zwischen 150 000 EUR und 1,5 Mio. EUR bewegen.

Daher haben die Bundesregierung und die Länder den Abriss
von bis zu 380 000 Wohnungen in den neuen Ländern bis 2009
beschlossen (Programm ‚Stadtumbau-Ost‘).
Festzustellen ist, dass nach deutschen Angaben ein wesentlicher
Teil der Abrisskosten von den betroffenen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften zu tragen ist.
(11) ABl. C 258 vom 9.9.2000, S. 5.
(12) Siehe Rdnr. 2.2. Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag sind nach der deutschen Fördergebietskarte: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen. Die Arbeitsmarktregion Berlin ist als Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag
eingestuft.

3.3.3. Zeitliche Befristung der Maßnahme
Darüber hinaus hat Deutschland mitgeteilt, dass die Anwendung der Maßnahme bis Ende 2006 befristet werden soll. Zu
diesem Datum läuft auch die geltende Fördergebietskarte aus.
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In Anbetracht der zu erwartenden positiven Wirkungen auf den
Wohnungsmarkt (Verringerung des Überangebots) und die
allgemeine sozioökonomische Entwicklung (rückläufige Abwanderung) in den neuen Ländern, der generell geringen Beihilfebeträge sowie der zeitlichen Befristung der Maßnahme bis
Ende 2006 ist die Kommission der Auffassung, dass für jene
Teile der Maßnahme, die sich auf Fördergebiete nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag beschränken, die Beihilfe im
Verhältnis zu dem angestrebten Ziel steht und den Wettbewerb
nicht in einer Weise verfälscht, die dem gemeinsamen Interesse
zuwiderläuft. Deshalb ist eine abschließende Bewertung dieser
Beihilfe als Betriebsbeihilfe nicht erforderlich.

3.3.4. Bestehende Nachteile in Berlin
Für jene Teile der von Deutschland notifizierten Maßnahme, die
auf Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGVertrag ausgerichtet sind, d.h. die Arbeitsmarktregion Berlin,
möchte die Kommission daran erinnern, dass in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates sowohl von Stockholm als
auch von Barcelona eine Verringerung des Beihilfe-Gesamtumfangs und eine Neuausrichtung von Beihilfen auf Ziele von
gemeinsamem Interesse, darunter Ziele des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts gefordert wird (13).
Die Kommission hat bereits in einer früheren Entscheidung (14)
eingeräumt, dass Steuerbefreiungen als Sanierungsinstrument
eingesetzt und zu einer Risikoverminderung für Grundstücksinvestoren beitragen können, wenn sich ein Markt als hochriskant
erweist und durch renditeschwache Investitionen geprägt wird,
vor allem wegen der schwachen Nachfrage und fehlenden
Finanzierungsinitiativen. Als günstige Investitionsbedingungen
gelten eine hohe Gesamtrendite sowie neue Geschäftschancen,
transparente Ausstiegsstrategien und ein geringes Projektrisiko.
Außerdem ist in der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates
vorgesehen, dass Gemeinschaftsinitiativen im Bereich des
sozialen Zusammenhalts die ‚… wirtschaftliche und soziale
Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und Stadtviertel
zur Förderung einer dauerhaften Stadtentwicklung‘ umfassen
sollen (15). Die Kommissionsinitiative URBAN, die auf Grundlage dieser Verordnung entwickelt wurde, hat die Förderung
der physischen und wirtschaftlichen Sanierung von Städten und
Stadtvierteln mit Strukturproblemen zum Ziel. Auch wenn der
Schwerpunkt dieser Initiative auf städtischen Gebieten liegt, hat
die Kommission die Vorteile eines integrierten Ansatzes zur
Förderung von Synergien bei der städtischen und ländlichen
(13) Die Erklärungen dieser Europäischen Räte liegen in der Mitteilung
der Kommission an den Rat mit dem Titel ‚Fortschrittsbericht über
die Reduzierung und Neuausrichtung staatlicher Beihilfen‘, Brüssel,
16. Oktober 2002, KOM(2002) 555 endg. in gesammelter Form
vor. Darüber hinaus vollzieht sich nach Auffassung der Kommission eine harmonische Entwicklung des Gemeinschaftsraums vor
dem Hintergrund einer stärkeren wirtschaftlichen Integration. ‚Dies
gilt auch für die Unterstützung aus den Strukturfonds, insbesondere
wo diese die Stadtentwicklung im Rahmen eines integrierten regionalen Ansatzes sowie die ländliche Entwicklung in deren
Doppelfunktion als Beitrag zum europäischen Landwirtschaftsmodell und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt fördern.‘
Siehe Mitteilung der Kommission über die Strukturfonds und ihre
Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds — Leitlinien für die
Programme des Zeitraums 2000-2006, ABl. C 267 vom
22.9.1999, S. 20.
(14) Entscheidung der Kommission vom 22.1.2003 zur Beihilferegelung
‚Stempelsteuerbefreiung für gewerbliches Eigentum in den benachteiligten Gebieten‘ (ABl. L 149/2003).
(15) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1.
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Entwicklung betont (16). Aus den vorstehenden Ausführungen
ist zu entnehmen, dass sich das Gemeinschaftsziel der Stärkung
des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts im Gemeinsamen Markt auch auf Initiativen zur Sanierung ländlicher und
städtischer Flächen erstreckt.
Somit kommt die Kommission zu folgenden vorläufigen
Schlussfolgerungen:
a. Die Leerstandsquote in Berlin liegt deutlich unter der
durchschnittlichen Leerstandsquote in den neuen Ländern.
Während die gesamte Leerstandsquote in den neuen Ländern
14,2 % beträgt, liegt die entsprechende Quote in Berlin bei
5,32 % für Wohnungen in Privatbesitz und bei 8,77 % für
kommunale Wohnungen. Fast alle leerstehenden Wohnungen befinden sich in Ostberlin.
b. Deutschland legt keine Angaben vor, die beweisen würden,
dass Berlin unter einem vergleichbaren Bevölkerungsschwund leidet, wie die von der Maßnahme erfassten Gebiete
nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a).
c. Während bei Fusionen und Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgesellschaften in
Gebieten nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) in der Regel
eine Grunderwerbsteuer zwischen 150 000 EUR und
1,5 Mio. EUR anfällt, bewegen sich die entsprechenden
Beträge für Berlin erfahrungsgemäß zwischen 1,4 Mio. EUR
und 6,7 Mio. EUR.
d. Deutschland hat keine Angaben vorgelegt, die beweisen
würden, dass die befristete Freistellung von der Grunderwerbsteuer zur Wiederbelebung des Grundstücksmarktes in
Berlin beitragen und positive Ausstrahlungseffekte haben
wird und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich der
Privatsektor ohne staatliches Zutun an Sanierungsmaßnahmen beteiligen wird.
Nach einer ersten vorläufigen Würdigung ergeben sich daher
Zweifel, dass die von Deutschland notifizierte Maßnahme für
das Gebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) (Arbeitsmarktregion Berlin) im Verhältnis zu dem angestrebten Ziel
steht — vor allem was die Verbindung zwischen der Steuerbefreiung und den von den Begünstigten zu tragenden Kosten
anbelangt — und den Wettbewerb nicht in einer Weise
verfälscht, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Nach
Auffassung der Kommission ist eine gründlichere Analyse
dieser schwierigen Frage notwendig. Deshalb möchte die
Kommission auch Stellungnahmen sonstiger Beteiligter
einholen, insbesondere von Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften, die an Investitionen in den neuen
Ländern interessiert sind. Aus rechtlichen Gründen muss die
Kommission deshalb das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einleiten. Nur so wird die Kommission entscheiden
können, ob die Beihilfe notwendig ist und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise beeinträchtigt, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
(16) Teil III: ‚Die Entwicklung der städtischen und ländlichen Gebiete
und ihr Beitrag zu einer ausgewogenen Raumentwicklung‘ der
Mitteilung der Kommission über die Strukturfonds und ihre Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds, ABl. C 267 vom 22.9.1999.
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4. SCHLUSSFOLGERUNG

Aufgrund der vorstehenden Würdigung hat die Kommission
beschlossen, dass die Beihilfe im Rahmen der ‚Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern‘ in jenen
Teilen mit dem EG-Vertrag vereinbar ist, die sich auf Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag beschränken. Gleichzeitig hat die Kommission beschlossen, das
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag in Bezug auf
den Teil der Maßnahme einzuleiten, der sich auf die Arbeitsmarktregion Berlin, einem Fördergebiet nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag bezieht.
Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle sachdienlichen Informationen für die Würdigung der Maßnahme in
Bezug auf die Arbeitsmarktregion Berlin zu übermitteln.
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Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an
die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und
verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.
Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass
sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden
Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses
Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von der Beihilfe
in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in
den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet
haben durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in
der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von
dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten
werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum
dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.“

