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I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

RADA
DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Irska na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému programu
stability Irska na období 2011–2015
(2011/C 215/01)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(2)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010–2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (2), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitrostátních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(3)

Dne 7. prosince 2010 přijala Rada prováděcí rozhodnutí
2011/77/EU (3) o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
na dobu tří let podle Smlouvy a podle nařízení Rady (EU)
č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evrop
ského mechanismu finanční stabilizace (4). Připojené
memorandum o porozumění, jež bylo podepsáno dne
16. prosince 2010, a jeho první aktualizace stanoví
podmínky hospodářské politiky, na jejichž základě je
finanční pomoci poskytována. Prováděcí rozhodnutí
2011/77/EU bylo změněno prováděcím rozhodnutím
První
aktualizace
memoranda
2011/326/EU (5).
o porozumění byla podepsáno dne 18. května 2011.

(4)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského semestru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vcházející ze strategie Evropa 2020.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této Smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

s ohledem na závěry Evropské rady,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
(3) Úř. věst. L 30, 4.2.2011, s. 34.
(4) Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 1.
(5) Úř. věst. L 147, 2.6.2011, s. 17.
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(5)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy (v souladu
se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března 2011 a v
návaznosti na roční analýzu růstu vypracovanou Komisí).
Zdůraznila, že je třeba se přednostně zaměřit na návrat
ke zdravým rozpočtům a fiskální udržitelnosti, na snižo
vání nezaměstnanosti prostřednictvím reforem trhu práce
a na další úsilí o posílení růstu. Požádala členské státy,
aby promítly tyto priority do konkrétních opatření, jež
budou součástí jejich programů stability či konvergenč
ních programů a národních programů reforem.

(6)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem.

(7)

Irsko předložilo dne 29. dubna 2011 aktualizaci svého
programu stability na období 2011–2015 za rok 2011
a svůj národní program reforem na rok 2011. Aby se
vzaly v úvahu jejich vzájemné vazby, byly oba programy
posuzovány současně.

(8)

(9)

(10)

Krize vyvolala výraznou opravu značných nevyvážeností,
které se nashromáždily během předcházejících let
rozmachu. Od roku 2007 do roku 2010 se reálný
HDP snížil o 12 % a zaměstnanost o téměř 13 %,
zatímco nezaměstnanost se zvýšila ze 4,6 % v roce
2007 na 13,6 % v roce 2010. Krize také vedla
k dramatickému zhoršení veřejných financí, takže míra
schodku veřejných financí dosáhla dvoumístné úrovně
v roce 2008 i v roce 2009. V roce 2010 dosáhl celkový
schodek veřejných financí 32,4 % HDP, včetně opatření
na podporu finančního odvětví ve výši 20,5 % HDP.
Poměr dluhu k HDP se zvýšil z 25 % v roce 2007 na
96 % v roce 2010.

Provádění programu pomoci od EU-MMF probíhá podle
plánu. Dohodnutá fiskální opatření byla provedena,
fiskálního cíle na rok 2010 bylo dosaženo a fiskální
výsledky v prvním čtvrtletí roku 2011 byly též
v souladu s cíli programu pomoci. Schodek veřejných
financí v roce 2011 má podle prognózy zůstat pod
stropem programu pomoci, navzdory revizi směrem
dolů v prognóze nominálního HDP v roce 2011. Bylo
dosaženo významného pokroku v reformě bankovního
systému a byly učiněny kroky k dosažení cílů strukturál
ních reforem.

Na základě posouzení aktualizovaného programu stabi
lity podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada domnívá, že
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makroekonomický scénář, z něhož vycházejí rozpočtové
projekce v programu stability, je realistický. Střednědobá
rozpočtová strategie programu stability má dovést
celkový schodek veřejných financí pod referenční
hodnotu 3 % HDP ve lhůtě stanovené v doporučení
Rady ze dne 3. prosince 2010. Program stability usiluje
o dosažení schodku ve výši 10 % HDP v roce 2011,
8,6 % HDP v roce 2012, 7,2 % HDP v roce 2013,
4,7 % HDP v roce 2014 a 2,8 % HDP do konce progra
mového období v roce 2015. Tato cesta se opírá
o konsolidační opatření v rozsahu 3,8 % HDP zavedená
v rozpočtu na rok 2011, o široká konsolidační opatření
v rozsahu 5,9 % HDP v období 2012–14 a o další nespe
cifikované konsolidační úsilí v rozsahu více než 1 % HDP
v roce 2015. Program stability znovu stanoví středně
dobý cíl pro rozpočtovou pozici – 0,5 % HDP, který
v programovém období není dosažen. Podle posledního
posouzení Komise jsou rizika spojená s dlouhodobou
udržitelností veřejných financí vysoká. Dosažení dostateč
ných primárních přebytků ve střednědobém horizontu
a další reformování irského systému sociálního zabezpe
čení je nutné ke zlepšení udržitelnosti veřejných financí.

(11)

Irsko učinilo řadu závazků v rámci Paktu euro plus, jež
byly předloženy dne 3. května 2011. Ty zahrnují
konkrétní opatření k posílení konkurenceschopnosti
včetně reformy mechanismů tvorby mezd, otevření
některých profesionálních služeb hospodářské soutěži,
posílení výzkumu a inovací, posílení finanční stability,
zejména pak mechanismů pro zvládání krizí, a zvýšení
udržitelnosti veřejných financí pomocí střednědobého
rozpočtového rámce, penzijní reformy a zvýšením věku
pro odchod do důchodu.

(12)

Komise posoudila program stability a národní program
reforem včetně závazků v rámci Paktu euro plus. Vzala
v úvahu nejen jejich význam pro udržitelnou fiskální
a sociálně-ekonomickou politiku Irska, ale také jejich
soulad s pravidly a pokyny EU, vzhledem k nutnosti
posílit celkovou správu ekonomických záležitostí EU
tím, že budou rozhodnutí členských států zahrnovat
vstupy na úrovni EU. V této souvislosti Komise zdůraz
ňuje naléhavost provedení plánovaných opatření
k dosažení souladu s prováděcím rozhodnutím
2011/77/EU.

(13)

Rada na základě tohoto posouzení a rovněž s ohledem
na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy
o fungování Evropské unie ze dne 7. prosince 2010
přezkoumala aktualizaci programu stability Irska za rok
2011 a zaujala stanovisko (1). S ohledem na závěry
Evropské rady ze dne 25. března 2011 Rada přezkou
mala národní program reforem Irska,

(1) Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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DOPORUČUJE, aby Irsko:

provedlo opatření stanovená v prováděcím rozhodnutí 2011/77/EU ve znění prováděcího rozhodnutí
2011/326/EU a dále upřesněná v memorandu o porozumění ze dne 16. prosince 2010 a v jeho aktualizaci
ze dne 18. května 2011.

V Bruselu dne 12. července 2011.
Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI

C 215/4
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Itálie na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému programu
stability Itálie na období 2011–2014
(2011/C 215/02)
(v souladu se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března
2011 a v návaznosti na roční analýzu růstu vypraco
vanou Komisí). Zdůraznila, že je třeba se přednostně
zaměřit na návrat ke zdravým rozpočtům a fiskální
udržitelnosti, na snižování nezaměstnanosti prostřednic
tvím reforem trhu práce a na další úsilí o posílení růstu.
Požádala členské státy, aby promítly tyto priority do
konkrétních opatření, jež budou součástí jejich programů
stability či konvergenčních programů a národních
programů reforem.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1) a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na doporučení Evropské komise,

(5)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem.

(6)

Itálie předložila dne 6. května 2011 aktualizaci svého
programu stability na období 2011-2014 za rok 2011
a svůj národní program reforem na rok 2011. Aby se
vzaly v úvahu jejich vzájemné vazby, byly oba programy
posuzovány současně.

(7)

Strukturální nedostatky postihly italskou ekonomiku
dlouho před vypuknutím současné světové hospodářské
a finanční krize. Průměrné tempo růstu reálného HDP
mezi lety 2001 a 2007 se převážně kvůli stagnujícímu
růstu produktivity pohybovalo kolem 1 %, což je pouze
polovina průměru hodnot eurozóny. Vzhledem k tomu,
že tento vývoj zasáhl celou zemi, nedošlo ke snížení
velkých ekonomických rozdílů mezi jednotlivými
regiony. Přestože ekonomika nebyla dotčena rozsáhlou
vnitřní nerovnováhou v soukromém sektoru, světová
krize ji vážně zasáhla. Zhroucení vývozu a následující
snížení investic vedlo v období od druhého čtvrtletí
roku 2008 až do druhého čtvrtletí roku 2009
k prudkému poklesu reálného HDP přibližně o 7 %.
Prudký pokles HDP se odrazil také na výši hrubého veřej
ného dluhu, který v předchozích deseti letech postupně
klesal: na konci roku 2010 tak hrubý veřejný dluh
vzrostl na 119 %. Zaměstnanost klesala mnohem méně
a míra nezaměstnanosti se v období let 2008–2009 díky
vládou financovaným programům zaměřeným na snížení
počtu odpracovaných hodin zvýšila pouze mírně. Ve
druhé polovině roku 2009 se italská ekonomika začala
díky zvyšujícímu vývozu pomalu zotavovat. Situace na
trhu práce byla v roce 2010 stále nejistá a na konci roku
se míra nezaměstnanosti ustálila na 8,5 %. Vzhledem
k velmi vysoké míře veřejného zadlužení prováděla Itálie
během krize přiměřenou a obezřetnou fiskální politiku,
neuskutečnila žádné rozsáhlé fiskální stimulační opatření,
a udržela tak schodek veřejných financí v letech
2009–2010 pod průměrnými hodnotami eurozóny.

s ohledem na závěry Evropské rady,
s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,
po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(2)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010– 2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (2), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitro
státních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(3)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského semes
tru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vycházející ze strategie Evropa 2020.

(4)

Dne 25. března března 2011 potvrdila Evropská rada
priority pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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pozornost dynamice samostatné výdělečné činnosti, která
může často zastírat vztahy pracovní podřízenosti. I přes
nová opatření ad hoc, která byla během krize přijata
s cílem rozšířit podporu příjmů a ochranu
v nezaměstnanosti, je i nadále stávající systém dávek
v nezaměstnanosti nejednotný. V roce 2010 dosáhla
míra nezaměstnanosti mezi pracovníky do 25 let 27,8 %,
přičemž nezaměstnanost u mladých lidí nebyla v rámci
země rovnoměrně rozložená - v jižních regionech Itálie
dosahovala ve srovnání se severními oblastmi dvojná
sobku. Role učňovského a odborného vzdělávání by
měla být dále posílena. V Itálii v současnosti neexistuje
– bezesporu užitečný a potřebný – jednotný systém
osvědčování dovedností a uznávání standardů odborné
přípravy a profesních norem, který by byl uznáván na
celém území, a zbytečná mnohočetnost regionálních
systémů tak neusnadňuje mobilitu pracovních sil
a dosažitelnost pracovních příležitostí v Itálii. Existuje
prostor pro zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti,
zvláště v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Nakonec je třeba poznamenat, že vážným jevem v Itálii
zůstává nehlášená práce.

Na základě posouzení aktualizovaného programu stabi
lity podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada domnívá, že
makroekonomický scénář, z něhož program vychází, je
realistický. Cílem programu je snížit do roku 2012
schodek veřejných financí pod referenční hodnotu 3 %
HDP, a to prostřednictvím dalšího omezování výdajů
a pomocí dodatečných příjmů v důsledku důslednějšího
dodržování daňových předpisů. Po odstranění nadměr
ného schodku je dalším bodem programu dosáhnout
do konce programového období (2014) střednědobého
cíle v podobě vyrovnaného stavu rozpočtu ve struktu
rálním vyjádření, a to také díky závazku dalšího omezo
vání primárních výdajů. Program předpokládá, že míra
veřejného zadlužení dosáhne maxima v roce 2011
a poté se bude současně s růstem primárních přebytků
stále rychleji snižovat. V souladu s doporučením Rady
v rámci postupu při nadměrném schodku se plánované
průměrné roční fiskální úsilí v období 2010–2012 pohy
buje nad úrovní 0,5 % HDP a předpokládané tempo
úprav po roce 2012 značně převyšuje požadavky stano
vené v Paktu o stabilitě a růstu. Dosažení plánovaného
snížení schodku veřejných financí a míry veřejného dluhu
bude vyžadovat přísné plnění rozpočtu, a má-li se zvýšit
věrohodnost programu, je třeba získat více informací
o plánovaných konsolidačních opatřeních na roky
2013 a 2014.

Dosažení trvalé a věrohodné konsolidace a přijetí struk
turálních opatření na podporu růstu jsou pro Itálii
vzhledem k velmi vysokému veřejnému zadlužení,
jehož výše v roce 2011 činí přibližně 120 % HDP, klíčo
vými prioritami. Podle posledního hodnocení Komise
jsou rizika spojená s dlouhodobou udržitelností veřej
ných financí střední. Pokud jde o období do roku
2012, závisí dosažení cílů v oblasti schodku veřejných
financí stanovených v programu stability, a tedy odstra
nění nadměrného schodku do roku 2012, na plném
provedení již přijatých opatření. Další kroky by bylo
třeba podniknout například tehdy, pokud by příjmy
získané v důsledku důslednějšího dodržování daňových
předpisů nedosahovaly výše, se kterou se počítá
v rozpočtu, nebo pokud by nastaly potíže při pláno
vaném omezování kapitálových výdajů. Pokud jde
o období 2013–2014, nový tříletý rozpočtový rámec
stanoví, že konkrétní opatření na podporu konsolidač
ního úsilí je třeba přijmout do října 2011. Přestože byl
v posledních letech rozpočtový rámec výrazně posílen,
mělo by zavedení vymahatelných výdajových stropů
a další zlepšování rozpočtového dohledu na všech úrov
ních veřejné správy zlepšit fiskální disciplínu a posílit
věrohodnost střednědobé rozpočtové strategie.

Navzdory relativně vysokému nárůstu pracovních míst
v předkrizových letech vykazuje italský trh práce určité
strukturální nedostatky. Pracovníci se smlouvami na
dobu neurčitou jsou chráněni více než pracovníci
s atypickými smlouvami. U první zmiňované skupiny
podléhá propouštění přísnějším pravidlům a složitým
postupům. U druhé zmiňované skupiny je třeba věnovat
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(11)

S ohledem na stálý úbytek konkurenceschopnosti, ke
kterému v Itálii dochází od konce devadesátých let, je
důležité přizpůsobit vývoj mezd růstu produktivity;
vyjednávání na úrovni podniků může v této souvislosti
hrát významnou roli a může také pomoci při řešení
regionálních rozdílností na trhu práce. Reforma rámce
pro vyjednávání z roku 2009 zavedla mimo jiné
možnost využití deregulačních doložek (jedná se
o odchylky od mezd dohodnutých na národní úrovni
pro určitý sektor). Tato možnost však dosud není široce
využívána.

(12)

Míra zaměstnanosti žen je po celé zemi v průměru o více
než 20 procentních bodů nižší než míra zaměstnanosti
mužů, přičemž mezi regiony existují významné rozdíly.
V jižních regionech byla v roce 2009 zaměstnána necelá
třetina žen ve věku 20–64 let, a to jak kvůli relativně
nízké míře aktivity, tak z důvodů vysoké nezaměstna
nosti. Relativně vysoké zdanění práce snižuje atraktivitu
zaměstnanosti, zvláště v případě osob představujících
druhý zdroj rodinného rozpočtu, a má negativní dopad
na poptávku po pracovních silách ze strany podniků.
Aby se podpořila zaměstnanost žen, národní program
reforem se odvolává na plán přijatý v roce 2010 za
účelem koordinace úsilí všech úrovní veřejné správy na
podporu
dosažení
souladu
mezi
pracovním
a soukromým životem. Vláda nedávno zavedla daňové
pobídky pro společnosti v regionech s vysokou neza
městnaností, které přijímají znevýhodněné pracovníky,
včetně těch, kteří pracují v odvětví nebo zaměstnání,
které se vyznačuje výrazně nerovnovážným zastoupením
žen a mužů. Program také vyhlašuje reformu daňového
systému za účelem postupného přenesení daňového zatí
žení z práce na spotřebu, což by mohlo pomoci při
zvyšování zaměstnanosti.
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(14)

(15)

(16)
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Ve srovnání se situací v EU obecně jsou náklady na
podnikání v Itálii stále vysoké, zvláště v jižních re
gionech, a to navzdory nedávno přijatým opatřením na
zlepšení podnikatelského prostředí a na podporu výkon
nosti a odpovědnosti veřejné správy. Stále je třeba
odstranit
značné
množství
regulativních
a administrativních překážek na trzích se zbožím
a službami, zvláště u profesionálních služeb. V roce
2009 byl představen koncept zvláštního zákona
o hospodářské soutěži (Legge annuale per il mercato
e la concorrenza) jako legislativního nástroje na podporu
hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele, který však
dosud nebyl přijat. Dlouhé postupy prosazování smluv
ního práva jsou další slabinou italského podnikatelského
prostředí. Nebankovní financování růstu podniků je
v Itálii stále poměrně řídkým jevem, zvláště pokud jde
o malé a střední podniky. Především financování vlast
ního kapitálu a rizikový kapitál hrají stále omezenou roli,
a to navzdory jejich potenciálu, pokud jde o podporu
růstu velikosti podniků, expanzi na nové světové trhy
a zlepšování správy a řízení společnosti.

Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly v uplynulých deseti
letech pouze mírně. Intenzita výzkumu a vývoje proto
zůstává nízká, představuje přibližně 1,27 % HDP
a pohybuje se hluboko pod průměrem EU (1,90 %).
Tento rozdíl je způsoben především nízkou úrovní
průmyslového výzkumu, jelikož intezita výzkumu
a vývoje v podnikatelském sektoru představuje 0,64 %
HDP ve srovnání s 1,23 % v EU-27. Intenzita rizikového
kapitálu je také stále velmi nízká. Národní program
reforem přináší řadu opatření, včetně dočasných daňo
vých úlev pro společnosti investující do výzkumných
projektů univerzit nebo subjektů veřejného sektoru. Cíl
1,53 % HDP stanovený pro intenzitu výzkumu a vývoje
vyplývá z prognóz průměrného ročního růstu v období
2006-2008 a zohledňuje omezení fiskální stability země.
V roce 2014 bude přezkoumán.

Itálie je třetím největším příjemcem prostředků z fondů
politiky soudržnosti EU: obdržela přibližně 8 %
z celkového rozpočtu vyhrazeného pro tuto politiku na
období 2007–2013. V polovině programového období
představuje skutečně využitý podíl fondů EU pouze
16,8 % a je mnohem nižší v jižních „konvergenčních“
regionech.

Itálie učinila v rámci Paktu euro plus řadu závazků.
Národní program reforem zmiňuje některá nedávno
přijatá opatření a v hrubých rysech nastiňuje plány pro
budoucí reformu, která má v souladu se zásadami Paktu
euro plus zlepšit udržitelnost veřejných financí a finanční
stabilitu, posílit konkurenceschopnost a zvýšit zaměstna
nost. Novým důležitým závazkem přijatým právě za
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účelem dosažení souladu se zásadami obsaženými
v Paktu euro plus je úmysl vlády změnit ústavu, aby se
posílila rozpočtová disciplína. Tyto skutečnosti byly
posouzeny a vzaty v úvahu při tvorbě doporučení.

(17)

Komise posoudila program stability a národní program
reforem, včetně závazků Itálie v rámci Paktu euro plus.
Vzala v úvahu nejenom jejich význam pro udržitelnou
fiskální a sociálně-ekonomickou politiku Itálie, ale také
jejich soulad s pravidly a pokyny EU, vzhledem
k nutnosti posílit celkovou správu ekonomických záleži
tostí EU tím, že budou rozhodnutí členských států
zahrnovat vstupy na úrovni EU. V této souvislosti má
Komise za to, že italský plán konsolidace na období
2011–2014 je až do roku 2012 věrohodný; v období
2013–2014 by měl být podpořen konkrétními opatře
ními zaměřenými na dosažení trvalého snižování velmi
vysokého veřejného dluhu. Národní program reforem
představuje komplexní soubor iniciativ ve všech oblas
tech strategie Evropa 2020, je však třeba učinit další
opatření, která by pomohla vyřešit dlouhodobě existující
strukturální nedostatky zdůrazněné krizí. Aby se podpořil
italský potenciál růstu a vytváření pracovních příležitostí
a vyrovnal rozdíl mezi jižní a severní Itálií, je třeba
v období 2011-2012 podniknout další kroky zaměřené
na lepší fungování trhu práce, otevření trhů se zbožím
a službami větší konkurenci, zlepšení podnikatelského
prostředí, posílení politiky výzkumu a inovací
a podporu rychlejšího a lepšího využívání fondů soudrž
nosti EU.

(18)

Rada na základě tohoto posouzení a rovněž s ohledem
na doporučení Rady podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy
o fungování Evropské unie ze dne 2. prosince 2009
přezkoumala aktualizaci italského programu stability za
rok 2011 a její stanovisko (1) se odráží zejména v jejím
doporučení v bodě 1 níže. S ohledem na závěry Evropské
rady ze dne 25. března 2011 Rada přezkoumala národní
program reforem Itálie,

DOPORUČUJE, aby Itálie v období 2011–2012 provedla tato

opatření:

1. Provést plánovanou fiskální konsolidaci v letech 2011
a 2012 za účelem zajištění nápravy nadměrného schodku
v souladu s doporučeními Rady v rámci postupu při
nadměrném schodku, a dosáhnout tak snižování vysoké
míry veřejného zadlužení. Na základě nedávno schválené
legislativy plně využít jakéhokoliv neočekávaného pozitiv
ního ekonomického či rozpočtového vývoje za účelem rych
lejšího snižování schodku veřejných financí a veřejného
dluhu a být připravena zabránit zhoršení rozpočtové kázně
(1) Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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při plnění rozpočtu. Podpořit cíle na období 2013–2014
a plánované dosažení střednědobého cíle do roku 2014
konkrétními opatřeními do října 2011, jak je stanoveno
v novém víceletém rozpočtovém rámci. Dále posílit tento
rámec zavedením vymahatelných výdajových stropů
a zlepšením dohledu na všech úrovních veřejné správy.
2. Posílit opatření v boji proti segmentaci pracovního trhu, a to
též přezkumem vybraných aspektů právních předpisů
v oblasti ochrany zaměstnanců, včetně pravidel a postupů
pro propouštění, a přezkumem stávajícího nejednotného
systému dávek v nezaměstnanosti, s přihlédnutím
k rozpočtovým omezením. Zvýšit úsilí v boji proti nehlášené
práci. Učinit také opatření na podporu větší účasti žen na
trhu práce zvýšením dostupnosti pečovatelských zařízení po
celé zemi a poskytováním finančních pobídek nezatěžujících
rozpočet pro osoby, které představují druhý zdroj rodinného
rozpočtu, aby vstoupily na trh práce.
3. V souladu s dohodou z roku 2009, která reformuje rámec
pro kolektivní vyjednávání, a po konzultaci se sociálními
partnery v souladu s vnitrostátními postupy přijmout další
opatření, aby se zajistilo, že růst mezd bude lépe odrážet
vývoj produktivity a místní a podnikové podmínky, včetně
doložek umožňujících vyjednávání tímto směrem na úrovni
podniků.
4. Rozšířit proces otevírání odvětví služeb větší hospodářské
soutěži, a to i v oblasti profesionálních služeb. Přijmout
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v roce 2011 zákon o hospodářské soutěži (Legge annuale
per il mercato e la concorrenza) s přihlédnutím
k doporučením antimonopolního úřadu. Zkrátit délku
postupů prosazování smluvního práva. Posílit činnost na
podporu přístupu malých a středních podniků na kapitálové
trhy odstraněním překážek v právních předpisech a snížením
nákladů.
5. Zlepšit rámec pro investice soukromého sektoru do
výzkumu a inovací rozšířením stávajících fiskálních pobídek,
zlepšením podmínek pro rizikový kapitál a podporou inova
tivních schémat zadávání veřejných zakázek.
6. Učinit opatření s cílem nákladově efektivního urychlení
výdajů na podporu růstu spolufinancovaných z fondů poli
tiky soudržnosti, aby se snížily přetrvávající rozdíly mezi
regiony zlepšením správních kapacit a politické správy.
Dodržet závazky učiněné v národním strategickém referen
čním rámci, pokud jde o množství zdrojů a kvalitu výdajů.

V Bruselu dne 12. července 2011.
Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Lotyšska na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému
konvergenčnímu programu Lotyšska na období 2011–2014
(2011/C 215/03)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010–2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států (4), které společně tvoří „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitro
státních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(4)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského seme
stru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vycházející se strategie Evropa 2020.

(5)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformy (v souladu
se závěry Rady ze dne 15. února a 7. března 2011 a v
návaznosti na roční analýzu růstu vypracovanou Komisí).
Zdůraznila, že je třeba se přednostně zaměřit na návrat
ke zdravým rozpočtům a fiskální udržitelnosti, na snižo
vání nezaměstnanosti prostřednictvím reforem trhu práce
a na další úsilí o posílení růstu. požádala členské státy,
aby promítly tyto priority do konkrétních opatření, jež
budou součástí jejich programů stability či konvergenč
ních programů a národních programů reforem.

(6)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem. Lotyšský konvergenční
program a národní program reforem obsahují obecný
odkaz na Pakt euro plus. Dopis zaslaný Evropské radě
dne 17. května 2011 zdůrazňuje zvláštní závazky a akce
pro rok 2011 zahrnuté do zmíněných programů, jež jsou
v souladu s cíli Paktu euro plus.

(7)

Lotyšsko předložilo dne 29. dubna 2011 aktualizaci
svého konvergenčního programu na období 2011–2014
za rok 2011 a svůj národní program reforem na rok
2011. Aby se vzaly v úvahu jejich vzájemné vazby,
byly oba programy posuzovány současně.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

s ohledem na doporučení Evropské rady,

s ohledem na doporučení Výboru pro zaměstnanost,

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. ledna 2009 přijala Rada rozhodnutí
2009/290/ES (2), kterým se Lotyšsku poskytuje středně
dobá finanční pomoc na období tří let podle článku 143
Smlouvy. Doprovodné memorandum o porozumění
podepsané dne 28. ledna 2009 a jeho následné dodatky
stanoví podmínky v oblasti hospodářské politiky, na
jejichž základě se tato finanční pomoc vyplácí. Rozhod
nutí 2009/290/ES bylo změněno dne 13. července 2009
rozhodnutím Rady 2009/592/ES (3). Poslední dodatek
memoranda o porozumění byl podepsán v červnu 2011.

(2)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Úř. věst. L 79, 25.3.2009, s. 39.
(3) Úř. věst. L 202, 4.8.2009, s. 52.

(4) Rozhodnutím Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011
o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států
(Úř. věst. L 138, 26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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(9)
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V období 2000–2007 rostla ekonomika v Lotyšsku rych
leji než ve všech ostatních členských státech, což souvi
selo s vyhlídkami na konvergenci, přílivem zahraničního
kapitálu a velmi silnou spotřebitelskou poptávkou.
Alespoň zčásti z důvodu expanzivní makroekonomické
politiky však došlo k přehřátí ekonomiky. Vznikla značná
nerovnováha, jež se odrazila ve schodku běžného účtu ve
výši 22,3 % HDP v roce 2007 a 13,1% v roce 2008;
v důsledku toho vykázala lotyšská ekonomika v letech
2008–2009 největší pokles v EU. V tomto období došlo
ke zhroucení domácí poptávky, jež ještě zesílilo
v důsledku poklesu světového obchodu, a HDP klesl
o 25 % z maximální na minimální hodnotu. Míra
zaměstnanosti v Lotyšsku, jež dříve patřila k nejvyšším
v EU (75,8 % v roce 2008), se snížila o více než 10
procentních bodů a míra nezaměstnanosti se nyní se
svými 18 % řadí k nejvyšším v EU. Schodek veřejných
financí v roce 2009 dosáhl 9,7 %, avšak v roce 2010 se
v důsledku opatření fiskální konsolidace snížil na 7,7 %.
Tento výsledek již zahrnuje významná opatření ke stabi
lizaci finančního odvětví, jež ve zmíněných letech před
stavovala 1,1 % HDP v roce 2009 a 2,3 % HDP v roce
2010.
Na základě posouzení aktualizovaného konvergenčního
programu podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada
domnívá, že makroekonomický scénář, na němž jsou
založeny rozpočtové projekce konvergenčního programu,
se zdá být realistický, ačkoli prognózy inflace na rok
2011 se mohou pohybovat u dolní hranice hodnot.
Střednědobou rozpočtovou strategií konvergenčního
programu je snížit celkový schodek veřejných financí
pod referenční hodnotu 3 % ve lhůtě stanovené
v doporučení Rady ze dne 7. července 2009. Vzhledem
k opatřením provedeným po vydání doporučení napravit
nadměrný schodek a další konsolidaci vyplývající
z aktualizovaného konvergenčního programu je pláno
vané fiskální úsilí na roky 2011–2012 v souladu
s požadovanou korekcí. S ohledem na výchozí stav
však konvergenční program nepočítá s dosažením střed
nědobého cíle do konce programového období, přičemž
plánované fiskální úsilí o dosažení střednědobého cíle

C 215/9

napravit nadměrný schodek by mohlo být zejména
v roce 2013 urychleno. Konvergenčním programem
předpokládaný proces fiskální konsolidace je do značné
míry založen na výdajích. Rozpočtové cíle mohou být
ohroženy riziky horšího vývoje, jelikož konvergenční
program neposkytuje úplné informace o opatřeních na
podporu dosažení stanovených cílů. Tato opatření mají
být uvedena v příštích rozpočtech. Snížení primárního
schodku ve střednědobém výhledu, jak je stanoveno
v konvergenčním programu, by pomohlo snížit rizika
ohrožující udržitelnost veřejných financí.

(10)

Komise posoudila konvergenční program a národní
program reforem. Vzala v úvahu nejen jejich význam
pro udržitelnou fiskální a sociálně-ekonomickou politiku
Lotyšska, ale také jejich soulad s pravidly a pokyny EU,
vzhledem k nutnosti posílit celkovou správu ekonomic
kých záležitostí EU tím, že budou rozhodnutí členských
států zahrnovat vstupy na úrovni EU. V této souvislosti
Komise zdůrazňuje, že je naléhavě nutné provést pláno
vaná opatření, aby bylo dosaženo souladu s rozhodnutím
2009/290/ES,

DOPORUČUJE, aby Lotyšsko:

provedlo opatření stanovená v rozhodnutí 2009/290/ES ve
znění
rozhodnutí
2009/592/ES
a
dále
upřesněná
v memorandu o porozumění ze dne 20. ledna 2009 a v násled
ných dodatcích, zejména v posledním dodatku ze 7. června
2011.

V Bruselu dne 12. července 2011.
Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 12. července 2011
k národnímu programu reforem Malty na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému programu
stability Malty na období 2011–2014
(2011/C 215/04)
se závěry Rady ze dne 15. února a ze dne 7. března
2011 a v návaznosti na roční analýzu růstu vypraco
vanou Komisí). Zdůraznila, že je třeba se přednostně
zaměřit na návrat ke zdravým rozpočtům a fiskální
udržitelnosti, na snižování nezaměstnanosti prostřednic
tvím reforem trhu práce a na další úsilí o posílení růstu.
Požádala členské státy, aby promítly tyto priority do
konkrétních opatření, jež budou součástí jejich programů
stability či konvergenčních programů a národních
programů reforem.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této Smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července
1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodář
skými politikami a o posílení koordinace hospodářských
politik (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na doporučení Evropské komise,

(5)

Dne 25. března 2011 Evropská rada rovněž vyzvala
členské státy účastnící se Paktu euro plus, aby představily
své závazky včas tak, aby mohly být zahrnuty do jejich
programů stability či konvergenčních programů
a národních programů reforem.

(6)

Malta předložila dne 28. dubna 2011 svůj národní
program reforem na rok 2011 a dne 29. dubna 2011
aktualizaci svého programu stability na období
2011–2014 za rok 2011. Aby se vzaly v úvahu jejich
vzájemné vazby, byly oba programy posuzovány
současně.

(7)

V důsledku hospodářské krize prudce poklesl vývoz
a investice a reálný HDP se v roce 2009 snížil o 3,4 %.
Zaměstnanost, též v důsledku veřejné podpory, se snížila
pouze mírně. Díky podstatnému zvýšení vývozu
a investic podniků v roce 2010 Malta ve zmíněném
roce zaznamenala výrazné oživení hospodářské aktivity
a nezaměstnanost se snížila. Vzhledem k vysokému veřej
nému dluhu (61,5 % HDP v roce 2008) vláda nepřijala
rozsáhlá stimulační fiskální opatření a celkový schodek
veřejných financí v roce 2009 (3,7 % HDP) zůstal nižší
než schodek eurozóny jako celku. Veřejný fiskální
schodek a míra zadlužení zůstaly v roce 2010 v zásadě
stabilní.

(8)

Na základě posouzení aktualizovaného programu stabi
lity podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada domnívá, že
makroekonomický scénář, na němž jsou založeny
rozpočtové prognózy, je mírně optimistický, zejména
v pozdějších letech programového období. V programu
stability se plánuje, že se celkový schodek veřejných
financí, který odpovídal 3,6 % HDP v roce 2010, do
roku 2011 sníží pod referenční hodnotu stanovenou ve
Smlouvě. Dále se plánuje, že postupný pokrok
k dosažení střednědobého cíle, kterým je vyrovnaná
strukturální pozice, má být podpořen závazkem, jenž
spočívá v zajištění udržitelné konsolidace založené
zejména na výdajové straně rozpočtu. V programu stabi
lity se nicméně do konce programového období neplá
nuje dosáhnout střednědobého cíle. Předpokládá se, že se
míra zadlužení sníží ze své maximální úrovně v roce
2010, tedy z 68 % HDP na 63,7 % v roce 2014, a

s ohledem na závěry Evropské rady,
s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,
po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh
Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst,
Evropa 2020, založenou na intenzivnější koordinaci
hospodářských politik, které se zaměří na klíčové oblasti,
v nichž je třeba přijmout opatření, aby se posílil evropský
potenciál pro udržitelný růst a konkurenceschopnost.

(2)

Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení
o hlavních směrech hospodářských politik členských
států a Unie (2010–2014) a dne 21. října 2010 přijala
rozhodnutí o hlavních směrech politiky zaměstnanosti
členských států (2), které tvoří dohromady „integrované
hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly
integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnit
rostátních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

(3)

Dne 12. ledna 2011 přijala Komise první roční analýzu
růstu představující pro EU začátek nového cyklu správy
ekonomických záležitostí a prvního evropského seme
stru, v němž se provádí integrovaná ex ante koordinace
politiky, vycházející ze strategie Evropa 2020.

(4)

Dne 25. března 2011 potvrdila Evropská rada priority
pro fiskální konsolidaci a strukturální reformu (v souladu

(1) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2011/308/EU ze dne 19. května 2011 o hlavních
zásadách politiky zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 138,
26.5.2011, s. 56) stanoví, že platí i pro rok 2011.
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to vzhledem k pozitivnímu a stále silnějšímu primárnímu
saldu. Snaha o průměrnou roční strukturální korekci
v období 2012–2014, kterou vypočetla Komise, je
celkově v souladu s Paktem o stabilitě a růstu. Avšak
rozpočtové výsledky by mohly být horší, než se očekává,
v důsledku možného překračování výdajů a nedostatku
informací o opatřeních podporujících konsolidační úsilí
po roce 2011.

(9)

(10)

(11)

přičemž se v zájmu další diverzifikace hospodářské
základny Malty poukazuje na potřebu poskytnout kvali
fikaci nutnou pro nová odvětví, zejména vysokoškolským
vzděláváním.

(12)

Malta má nejvyšší poměr žáků, kteří předčasně ukončují
školní docházku, v EU. V roce 2009 se jednalo o 36,8 %
oproti průměru EU, který činí 14,4 %. Malta také zazna
menala nízký podíl osob ve věku 30 až 34 let
s vysokoškolským nebo obdobným vzděláním (21,1 %
v porovnání s průměrem EU, který v roce 2009 činil
32,3 %). Cílem Malty je snížení předčasného ukončení
školní docházky na 29 % a zvýšení podílu vysokoškol
ského nebo obdobného vzdělání osob od 30 až 34 let na
33 % do roku 2020. Malta zavedla v roce 2011 opatření,
která měla žáky, již pravděpodobně předčasně ukončí
školní docházku, nasměrovat na zajímavou profesní
dráhu prostřednictvím odborného vzdělávání nebo
druhé šance, pokud jde o příležitosti ke vzdělávání.

(13)

Malta je jedním z mála členských států EU, který má
mechanismus pro všeobecnou indexaci mezd. Růst
mezd souvisí s povinným mechanismem pro úpravu
životních nákladů, který vede k růstu mezd podle před
chozího vývoje inflace, byť poměrně vyšší v dolním
pásmu mzdového spektra. Spolu s minimální mzdou
může tato úprava dále omezit konkurenceschopnost
odvětví s vysokým podílem lidské práce. Tento problém
je obzvláště relevantní vzhledem k nedávnému zvýšení
cen energie, jež by mohlo vést k mzdovým a cenovým
spirálám.

(14)

Malta je téměř zcela závislá na dovozu ropy
k energetickému využití, čímž se její hospodářství stává
zranitelným, pokud jde o změny ceny ropy. Tato skuteč
nost může spolu s nedostatečností energetického systému
Malty
způsobit
obtíže
pro
podnikání
a
konkurenceschopnost malých a středních podniků.
Využití potenciálu na výrobu energie z obnovitelných
zdrojů by mohlo přinést dvojí užitek tím, že by zlepšilo
konkurenceschopnost a vedlo k dosažení cílů v oblasti
energetiky a klimatu. Informace poskytnuté v národním
programu reforem o opatřeních v oblasti energetiky jsou
však omezené, což komplikuje posouzení jejich provedi
telnosti a efektivnosti nákladů.

(15)

Malta učinila řadu závazků v rámci Paktu euro plus.
Závazky se týkají dvou oblastí paktu: konkurenceschop
nosti a udržitelnosti veřejných financí. Ve fiskální oblasti
závazky
zahrnují
posílení
odpovědnosti
a
transparentnosti rozpočtového rámce, přičemž pozornost
je věnována také zavedení mechanismů pro zvýšení
rozpočtové kázně. Co se týká řešení otázky produktivity
práce, existují opatření ke zlepšení podnikatelského
prostředí a podmínek financování pro podniky, jakož
i zvýšení hospodářské soutěže v odvětví služeb, zejména
v odvětví telekomunikací. Závazky Paktu euro plus se
netýkají zaměstnanosti a finanční stability, ačkoli jsou
uvedeny v národním programu reforem. Státní správa
se zaměřuje na zvyšování produktivity práce, ale
neuznává skutečnost, že stávající mechanismus

Pokračování ve fiskální konsolidaci za účelem dosažení
střednědobého cíle je pro Maltu klíčovou výzvou.
Zatímco rozpočet na rok 2011 zavedl opatření pro
nápravu nadměrného schodku v roce 2011, v případě
zhoršení rozpočtové kázně by byla nutná další opatření.
Důvěryhodnost střednědobé strategie konsolidace, která
není dosud podložena konkrétními opatřeními, by byla
posílena pevnějším víceletým rozpočtovým rámcem.
Klíčovým nedostatkem je nezávazná povaha víceletých
cílů, která má za následek poměrně krátký horizont
pro fiskální plánování. V programu stability je uvedeno,
že se uvažuje o zavedení pravidla pro výdaje.

Podle posledního hodnocení Komise jsou rizika
s ohledem na dlouhodobou udržitelnost veřejných
financí vysoká, protože dlouhodobý dopad stárnutí
populace na rozpočet, včetně důchodů, je na Maltě
výrazně vyšší, než je průměr EU. Navíc je účast starších
pracovníků na trhu práce velmi nízká v důsledku věkové
hranice pro odchod do důchodu, která je stále poměrně
nízká, častého využívání programů předčasného odchodu
do důchodu a velmi nízké účasti starších žen. Důchodová
reforma z roku 2006 začala řešit otázku udržitelnosti
zvýšením věku odchodu do důchodu, ačkoli se jedná
o velmi postupné zvyšování, a řeší přiměřenost budou
cích důchodů, zejména štědřejšími indexačními opatře
ními a zavedením minimálního důchodu zaručeného
státem. Národní program reforem podává informace
o probíhajících konzultacích k návrhům týkajícím se
další důchodové reformy předložené pracovní skupinou
pro důchody, včetně výslovné vazby mezi věkem pro
odchod do důchodu a nadějí dožití a zavedení povinného
druhého a dobrovolného třetího pilíře. Národní program
reforem však nepředkládá komplexní strategii aktivního
stárnutí, která by doplňovala probíhající a plánované
legislativní změny. Nenahlášená práce představuje riziko
pro udržitelnost veřejných financí z dlouhodobého
hlediska. V národním programu reforem vláda uvádí
některá opatření k řešení tohoto problému, chybějí
však návrhy na revizi systému daní a dávek takovým
způsobem, aby se vyplatilo pracovat. Posílení účasti žen
na trhu práce je pro Maltu další velkou výzvou vzhledem
k tomu, že její míra zaměstnanosti žen je nejnižší v EU.
V národním programu reforem vláda předložila velký
počet iniciativ zaměřených na pracovnice. Jejich prove
dení a dopad by měly být hodnoceny v roce 2012.

Malta zaznamenává v posledních letech intenzivní
průmyslovou restrukturalizaci, při níž jsou tradiční
výrobní odvětví s vysokým podílem lidské práce nahra
zována novými činnostmi s vysokou přidanou hodnotou.
To vede k nesouladu mezi poptávkou po kvalifikované
pracovní síle a nabídkou této pracovní síly na trhu práce,
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indexace mezd ovlivňuje konkurenceschopnost Malty.
V doporučeních byly závazky Paktu euro plus vyhodno
ceny a zohledněny.
(16)

(17)

Komise posoudila program stability a národní program
reforem, jakož i závazky Paktu euro plus týkající se
Malty. Vzala v úvahu nejen jejich význam pro udrži
telnou fiskální a sociálně-ekonomickou politiku Malty,
ale také jejich soulad s pravidly a pokyny EU, vzhledem
k nutnosti posílit celkovou správu ekonomických záleži
tostí EU tím, že budou rozhodnutí členských států
zahrnovat vstupy na úrovni EU. V této souvislosti má
Komise za to, že zatímco je k dosažení střednědobého
cíle nutný cílený pokrok, dochází k výraznému ohrožení
strategie konsolidace, protože tato konsolidace není
podpořena konkrétními opatřeními a stejně jako
v minulosti by mohlo dojít k překročení výdajů. Nezá
vazná povaha střednědobého rozpočtového rámce navíc
pravděpodobně neposílí fiskální kázeň. Poměrně vysoké
dlouhodobé náklady související se stárnutím obyvatelstva,
zejména výdaje na důchody, ohrožují dlouhodobou
udržitelnost veřejných financí Malty. Národní program
reforem uznává hlavní strukturální výzvy, kterým hospo
dářství Malty čelí, ačkoliv by se jevilo oprávněné věnovat
dodatečnou pozornost některým otázkám, jako je
zejména lepší využití pracovního potenciálu ekonomiky,
revize mechanismu stanovování mezd a přijetí nezbyt
ných opatření pro jeho reformu za účelem zajištění
lepšího sladění vývoje mezd a produktivity práce
a diverzifikace energie.
Rada na základě tohoto posouzení a rovněž s ohledem
na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 podle čl.
126 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie
přezkoumala aktualizaci programu stability Malty za
rok 2011 a její stanovisko (1) se odráží zejména
v jejích doporučeních v bodech 1 a 2 níže. S ohledem
na závěry Evropské rady ze dne 25. března 2011 Rada
přezkoumala národní program reforem Malty,

DOPORUČUJE, aby Malta v období 2011–2012 provedla tato

opatření:

1. Zajistit nápravu nadměrného schodku v roce 2011 v souladu
s doporučeními vydanými v rámci postupu při nadměrném
schodku a být připravena k přijetí dodatečných opatření
v zájmu zamezení případnému rozpočtové nekázni a dále

(1) Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97.
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přijmout konkrétní opatření na podporu cílového schodku
za rok 2012. Začít snižovat vysokou míru veřejného dluhu
a zajistit náležitý pokrok v dosahování střednědobého cíle.
V zájmu posílení důvěryhodnosti střednědobé strategie
konsolidace vymezit požadovaná rozsáhlá opatření, pevně
stanovit fiskální cíle v závazném víceletém fiskálním rámci
založeném na pravidlech a zlepšit kontrolu plnění rozpočtu.
2. Přijmout opatření k zajištění udržitelnosti důchodového
systému, například urychlením postupného zvyšování věkové
hranice pro odchod do důchodu a vytvořením vazby mezi
touto věkovou hranicí a nadějí dožití. Vyšší zákonný věk pro
odchod do důchodu doplnit komplexní strategií aktivního
stárnutí, odradit od využívání programů předčasného
odchodu do důchodu a podpořit soukromé důchodové
spoření.
3. Výsledky v oblasti vzdělávání více zaměřit na potřeby trhu
práce, zejména vynaložením dalšího úsilí ke zlepšení
přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a posílením účin
nosti systému odborného vzdělávání. Podniknout další
kroky k omezení předčasného ukončování školní docházky,
a to zjištěním důvodů tohoto jevu, provedením jeho analýzy
a stanovením jeho rozsahu do roku 2012 a zavedením
mechanismu pravidelné kontroly a podávání zpráv o míře
úspěchu přijatých opatření.
4. V konzultaci se sociálními partnery a v souladu
s vnitrostátními zvyklostmi revidovat systém vyjednávání
mezd a indexace mezd a učinit nezbytné kroky k jeho
reformě s cílem zajistit, aby růst mezd lépe odrážel vývoj
produktivity práce a konkurenceschopnosti.
5. Posílit snahy o snížení závislosti Malty na dovozu ropy
prostřednictvím investic do obnovitelných energií
a prostřednictvím plného využití dostupných finančních
zdrojů EU na modernizaci infrastruktury a na podporu ener
getické účinnosti.

V Bruselu dne 12. července 2011.
Za Radu
předseda
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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STANOVISKA

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ
Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie
(2011/C 215/05)
EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

a druhý revize finančního nařízení zaměřené na dosažení
souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy (4).

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské Unie, a zejména
na články 7 a 8 této listiny,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (1),

s ohledem na žádost o stanovisko v souladu s čl. 28 odst. 2
nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společen
ství a o volném pohybu těchto údajů (2) zaslanou dne 5. ledna
2011 Komisí;

2. Dne 5. ledna 2011 byl návrh zaslán evropskému inspekto
rovi ochrany údajů v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES)
č. 45/2001. Evropský inspektor ochrany údajů byl před
přijetím návrhu neformálně konzultován. Evropský
inspektor ochrany údajů doporučuje zákonodárci uvést na
začátku navrhovaného nařízení odkaz na konzultaci evrop
ského inspektora ochrany údajů.

3. Daný návrh má určitý dopad na ochranu údajů na úrovni
EU a na vnitrostátní úrovni, což bude zmíněno v tomto
stanovisku.

4. Návrh odkazuje na příslušné nástroje na ochranu údajů. Jak
však bude vysvětleno v tomto stanovisku, za účelem zajiš
tění souladu s právním rámcem ochrany údajů je třeba tuto
oblast podrobněji rozpracovat a upřesnit.

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

II. ANALÝZA NÁVRHU
I. ÚVOD
1. Dne 22. prosince 2010 přijala Komise návrh nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční
pravidla pro roční rozpočet Evropské unie (dále jen
„návrh“). Tento návrh slučuje a zároveň nahrazuje dva
předchozí návrhy Komise týkající se revize finančního naří
zení (nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3)). Jeden
z těchto návrhů se týkal tříleté revize finančního nařízení
(1) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

II.1 Obecné odkazy na příslušná pravidla EU týkající se ochrany
údajů
5. Navrhované nařízení se týká několika oblastí, které zahrnují
zpracování osobních údajů orgány, agenturami a subjekty
EU, jakož i subjekty na úrovni členských států. Tyto
činnosti v oblasti zpracování údajů budou podrobněji
analyzovány níže. Orgány, agentury a subjekty EU se při
zpracování osobních údajů povinně řídí pravidly ochrany
údajů, která stanoví nařízení (ES) č. 45/2001.
(4) Viz KOM(2010) 260 v konečném znění v prvním uvedeném případě
a KOM(2010) 71 v konečném znění v druhém uvedeném případě.
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Subjekty působící na vnitrostátní úrovni se musí řídit vnit
rostátními ustanoveními příslušného členského státu, která
provádějí směrnici 95/46/ES.

6. Evropský inspektor ochrany údajů je potěšen tím, že
v navrhovaném nařízení jsou uvedeny odkazy na jeden
z těchto dvou nástrojů nebo na oba nástroje (5). Návrh
však na tyto nástroje neodkazuje systematicky
a konzistentně. Evropský inspektor ochrany údajů proto
vyzývá zákonodárce, aby se v daném nařízení na tuto
oblast více zaměřil.

7. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje zákonodárci
zahrnout do preambule nařízení tento odkaz na směrnici
95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001:

„Tímto nařízením nejsou dotčeny požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října
1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
ani požadavky nařízení (ES) Evropského parlamentu
a Rady č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu
těchto údajů.“

8. Evropský inspektor ochrany údajů kromě toho doporučuje
uvést odkaz na směrnici 95/46/ES a nařízení (ES)
č. 45/2001 v čl. 57 odst. 2 písm. f), tak jak to bylo prove
deno v čl. 31 odst. 3 návrhu.

II.2 Předcházení podvodům a nesrovnalostem, jejich odhalování
a náprava
9. Článek 28 návrhu pojednává o vnitřní kontrole plnění
rozpočtu. Odst. 2 písm. d) tohoto článku stanoví, že pro
účely plnění rozpočtu je smyslem vnitřní kontroly posky
tovat přiměřené záruky, že bylo dosaženo předcházení
podvodům a nesrovnalostem, jejich odhalování a nápravy.

10. Co se týče nepřímého plnění rozpočtu Komisí prostřednic
tvím sdíleného řízení s členskými státy nebo s jinými
subjekty a osobami než členské státy, v čl. 56 odst. 2 je
uvedeno, že při provádění úkolů souvisejících s plněním
rozpočtu členské státy předcházejí nesrovnalostem
a podvodům, odhalují je a napravují, a v čl. 57 odst. 3 je
vymezeno stejné pravidlo pro subjekty a jiné osoby. Je
(5) Viz čl. 31 odst. 3 a čl. 56 odst. 4 návrhu. Kromě toho je v bodu
odůvodnění 36 uveden obecný odkaz na „požadavky na ochranu
údajů“, v čl. 57 odst. 2 písm. f) odkaz na „ochranu osobních údajů“
a v čl. 102 odst. 1 odkaz na „předpisy Unie o ochraně osobních
údajů“.
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samozřejmé, že taková opatření by měla být plně v souladu
s vnitrostátními ustanoveními, která provádějí směrnici
95/46/ES.

11. V tomto ohledu se v čl. 56 odst. 4 písm. f) (což by podle
logického pořadí písmen měl být odst. 4 písm. e)) stanoví,
že subjekty akreditované členskými státy, které mají
výlučnou odpovědnost za řádnou správu a kontrolu finanč
ních prostředků, „zajišťují takovou ochranu osobních údajů,
která splňuje zásady stanovené směrnicí 95/46/ES“.
Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje zdůraznit
tento odkaz a změnit jeho znění na „zajišťují, že jakékoli
zpracování osobních údajů je v souladu s vnitrostátními
ustanoveními, která provádějí směrnici 95/46/ES“.

12. Pokud jde o jiné subjekty a osoby než členské státy, čl. 57
odst. 2 písm. f) stanoví, že tyto subjekty a osoby „zajišťují
přiměřenou ochranu osobních údajů“. Evropský inspektor
ochrany údajů tuto formulaci silně kritizuje, neboť
umožňuje méně důsledné uplatňování pravidel ochrany
údajů. Evropský inspektor ochrany údajů tudíž doporučuje
nahradit také toto znění formulací „zajišťují, že jakékoli
zpracování osobních údajů je v souladu s vnitrostátními
ustanoveními, která provádějí směrnici 95/46/ES“.

II.3 Informátoři („whistleblowers“)
13. Ustanovení čl. 63 odst. 8 návrhu se zabývají otázkou ohla
šování protiprávního jednání („whistle blowing“). Ukládá
zaměstnancům povinnost uvědomit schvalující osobu
(nebo specializovanou komisi pro řešení finančních nesrov
nalostí zřízenou podle čl. 70 odst. 6 návrhu), pokud se
domnívají, že rozhodnutí, které mají na žádost nadřízeného
učinit nebo schválit, vykazuje nesrovnalost nebo porušuje
zásadu řádného finančního řízení nebo profesní pravidla,
které musí dodržovat. V případě jakékoli protiprávní
činnosti, podvodu nebo korupce, které by mohly poškodit
zájmy Unie, zaměstnanci uvědomí orgány a subjekty určené
platnými právními předpisy.

14. Evropský inspektor ochrany údajů by rád poukázal na
skutečnost, že informátoři se nacházejí v citlivém postavení.
Osoby, které obdrží příslušné informace, by měly zajistit, že
totožnost informátora zůstane utajena, zejména ve vztahu
k osobě, jejíž údajné protiprávní jednání bylo nahlášeno (6).
Jestliže bude zajištěna důvěrnost údajů o totožnosti
(6) Význam utajení totožnosti informátora již evropský inspektor
ochrany údajů zdůraznil v dopise evropskému veřejnému ochránci
práv ze dne 30. července 2010 ve věci 2010-0458, který je
dostupný na internetových stránkách evropského inspektora ochrany
údajů (http://www.edps.europa.eu). Rovněž pracovní skupina zřízená
podle článku 29 poukázala na tuto skutečnost ve svém stanovisku
1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně
údajů na vnitřní postupy oznamování podezření z protiprávního
jednání (whistleblowing) v oblasti účetnictví, vnitřních účetních
kontrol, záležitostí auditu, boje proti úplatkářství a trestné činnosti
v bankovním a finančním sektoru ze dne 1. února 2006, které je
dostupné na internetových stránkách pracovní skupiny zřízené podle
článku 29 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/
index_en.htm).

21.7.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

informátora, nebude tím pouze poskytnuta ochrana dané
osobě, ale bude tak rovněž dosaženo účinnosti samotného
systému ohlašování protiprávního jednání. Pokud nebude
důvěrnost procesu dostatečně zaručena, zaměstnanci
budou méně ochotni ohlašovat nesrovnalosti nebo proti
právní jednání.

15. Důvěrnost údajů o totožnosti informátora však není chrá
něna absolutně. Po počátečním vnitřním šetření mohou
následovat další procesní nebo soudní kroky, v jejichž
rámci může být nutné sdělit totožnost informátora napří
klad soudním orgánům. Měla by tedy být respektována
vnitrostátní pravidla upravující soudní postupy (7).

16. Osoba obviněná z protiprávního jednání může být rovněž
v určitých situacích oprávněna dozvědět se jméno informá
tora. To je možné, pokud daná osoba potřebuje totožnost
informátora znát, aby s ním zahájila právní řízení, pokud
bylo zjištěno, že tento informátor sdělil o dané osobě ve
zlém úmyslu nepravdivé informace (8).

17. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje upravit
stávající návrh tak, aby byla zajištěna důvěrnost údajů
o totožnosti informátora v průběhu šetření, pokud to
není v rozporu s vnitrostátními pravidly upravujícími
soudní postupy a pokud osoba obviněná z protiprávního
jednání není oprávněna dozvědět se tyto údaje, protože
potřebuje znát totožnost informátora, aby s ním zahájila
právní řízení v případě, že bylo zjištěno, že tento infor
mátor sdělil o dané osobě ve zlém úmyslu nepravdivé
informace.

II.4 Zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků
z rozpočtu
18. Podle čl. 31 odst. 2 (Zveřejňování informací o příjemcích
finančních prostředků Unie a dalších informací) Komise
vhodným způsobem zpřístupní informace o příjemcích
finančních prostředků z rozpočtu, které má k dispozici
v případě plnění rozpočtu Komisí přímo nebo prostřednic
tvím delegací.

19. Čl. 31 odst. 3 stanoví, že „při zpřístupnění těchto informací
musí být řádně dodrženy požadavky na zachování důvěr
nosti, zejména na ochranu osobních údajů, jak jsou stano
veny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
(7) Viz též stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k oznámení
o předběžné kontrole ze dne 23. června 2006, týkající se vnitřního
vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (věc
2005-0418), a ze dne 4. října 2007, týkající se vnějšího vyšetřování
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (věci 2007-47,
2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72), která jsou dostupná na
internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů
(http://www.edps.europa.eu).
(8) V tomto ohledu viz též výše uvedené stanovisko 1/2006 pracovní
skupiny zřízené podle článku 29.
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a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 45/2001, a dále požadavky na bezpečnost
s přihlédnutím ke zvláštnostem každého způsobu řízení
[…] a v souladu s případnými příslušnými odvětvovými
předpisy“.

20. Otázkou zveřejňování totožnosti příjemců finančních
prostředků EU se zabýval Soudní dvůr ve svém rozsudku
z listopadu roku 2010 ve věci Schecke a Eifert (9). Aniž
bychom zacházeli do podrobností daného případu, je
třeba zdůraznit, že Soudní dvůr důkladně posoudil, zda
právní předpisy EU stanovující povinnost zveřejnit dané
informace splňují ustanovení článků 7 a 8 Listiny základ
ních práv Evropské unie (dále jen „Listina EU“).

21. Soudní dvůr analyzoval, za jakým účelem byly dané infor
mace sděleny, a následně také to, zda dané opatření splňuje
zásadu proporcionality. Soudní dvůr došel k závěru, že
orgány jsou povinny před zveřejněním informací týkajících
se fyzických osob poměřit zájem Evropské unie na zveřej
nění informací a zásah do práv přiznaných Listinou EU. (10)
Soudní dvůr zdůraznil, že výjimky z ochrany osobních
údajů a její omezení musí být provedeny v mezích toho,
co je naprosto nezbytné (11).

22. Soudní dvůr konstatoval, že příslušné orgány by měly
zvážit různé způsoby zveřejňování informací o dotčených
příjemcích a nalézt ten, který by odpovídal cíli takového
zveřejňování a přitom by představoval menší zásah do
práva příjemců na respektování jejich soukromého života
obecně a konkrétně na ochranu jejich osobních údajů. (12)
V souvislosti s touto konkrétní věcí se Soudní dvůr zmínil
o omezení zveřejnění jmenovitých údajů o uvedených
příjemcích podle doby, po kterou dostávali podpory,
frekvence podpor nebo jejich typu a výše (13).

23. Evropský inspektor ochrany údajů opět zdůrazňuje, že
účelem ochrany soukromí a údajů není zabránit přístupu
veřejnosti k informacím ve všech případech, které zahrnují
osobní údaje, a nepřiměřeně tak snížit transparentnost
správy EU. Evropský inspektor ochrany údajů podporuje
názor, že zásada transparentnosti „umožňuje občanům
blíže se účastnit rozhodovacího procesu a zaručuje, že
správní orgány budou mít ve vztahu k občanům
v demokratickém systému větší legitimitu, účinnost
a
odpovědnost“;
zveřejnění
jmenovitých
údajů
o příjemcích finančních prostředků provedené vhodným
způsobem na internetu „přispívá k řádnému využívání
veřejných prostředků ze strany správních orgánů“
a posiluje „veřejnou kontrolu užívání dotčených částek“ (14).
(9) Soudní dvůr 9. listopadu 2010, Schecke a Eifert, spojené věci C92/09 a C-93/09.
(10) Soudní dvůr, Schecke, bod 85.
(11) Soudní dvůr, Schecke, bod 86.
(12) Soudní dvůr, Schecke, bod 81.
(13) Viz poznámka pod čarou 12.
(14) Soudní dvůr, Schecke,body 68, 69, 75 a 76.
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24. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem evropský
inspektor ochrany údajů poukazuje na to, že závěry
Soudního dvora uvedené v předchozích bodech se přímo
týkají návrhu, kterým se toto stanovisko zabývá. Ačkoliv
daný návrh odkazuje na směrnici 95/46/ES a nařízení (ES)
č. 45/2001, není zajištěno, že příslušné zveřejňování infor
mací odpovídá požadavkům zmíněným Soudním dvorem
v souvislosti s věcí Schecke. V tomto ohledu je třeba
zdůraznit, že Soudní dvůr nejen zrušil nařízení Komise,
které stanovilo podrobná pravidla zveřejňování informací
o příjemcích finančních prostředků ze zemědělských
fondů (15), ale také ustanovení nařízení, které představuje
právní základ tohoto nařízení Komise a které zahrnovalo
všeobecný požadavek zveřejňovat informace týkající se
příjemců v případě, že se jedná o fyzické osoby (16).

25. Evropský inspektor ochrany údajů má značné pochybnosti
o tom, že tento návrh splňuje kritéria popsaná Soudním
dvorem v souvislosti s věcí Schecke. Článek 31 ani okolní
články nespecifikují jasně a konkrétně, za jakým účelem
mají být příslušné osobní údaje zveřejňovány. Kromě
toho není jasné, kdy a v jaké formě budou tyto informace
sdělovány. Nelze proto posoudit, zda byly řádně poměřeny
různé zúčastněné zájmy, a ověřit, jak výslovně zdůraznil
Soudní dvůr ve věci Schecke, zda by zveřejnění daných
údajů splňovalo zásadu proporcionality. Navíc není zjevné,
jak by bylo zajištěno dodržení práv subjektů údajů.

26. I v případě, že se počítá s prováděcími právními předpisy –
což není jasně uvedeno – základní výše uvedená upřesnění
by měla být zahrnuta v právním základu, kterým má
finanční nařízení pro účely zveřejňování daných údajů být.

27. Evropský inspektor ochrany údajů tedy zákonodárci dopo
ručuje vysvětlit, za jakým účelem mají být údaje zveřejňo
vány a proč je to potřeba, specifikovat, jak a v jaké míře
budou osobní údaje sdělovány, zajistit, že údaje budou
zveřejňovány pouze v případech, které splňují zásadu
proporcionality, a rovněž zaručit, že subjekty údajů
budou moci uplatnit svá práva podle právních předpisů
EU na ochranu údajů.

II.5 Zveřejňování rozhodnutí nebo shrnutí
o správních nebo finančních sankcích
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nebo b) zhotovitelům, dodavatelům nebo poskytovatelům,
u nichž bylo prokazatelně zjištěno závažné porušení povin
ností vyplývajících z veřejných zakázek financovaných
z rozpočtu.

29. Čl. 103 odst. 1 stanoví, že daná osoba musí dostat
možnost vyjádřit se. Podle čl. 103 odst. 2 mohou dané
sankce spočívat ve vyloučení dotyčné osoby z veřejných
zakázek a grantů financovaných z rozpočtu na dobu
nejvýše deseti let nebo v zaplacení finanční sankce nepře
vyšující hodnotu dotyčné veřejné zakázky.

30. Novým prvkem návrhu oproti stávající situaci je skutečnost,
že dotčený orgán může podle čl. 103 odst. 3 zveřejnit
rozhodnutí nebo shrnutí rozhodnutí, které uvádí název
hospodářského subjektu, stručný popis skutečností, dobu
trvání vyloučení a výši finanční sankce.

31. Pokud jde o zveřejňování informací o fyzických osobách,
toto ustanovení vyvolává otázky z hlediska ochrany údajů.
Za prvé, vzhledem k použití výrazu „může“ je zjevné, že
zveřejnění daných informací není povinné. Zůstává zde
však řada aspektů, které nejsou v návrhu dostatečně jasně
specifikovány. Za jakým účelem například dochází ke sdělo
vání daných informací? Na základě jakých kritérií příslušný
orgán rozhoduje o tom, zda informace zveřejní? Jak dlouho
budou informace veřejně přístupné a prostřednictvím
jakého média? Kdo ověří, zda jsou dané informace stále
přesné, a bude je aktualizovat? Kdo bude informovat
dotčenou osobu o zveřejnění informací? Všechny tyto
otázky souvisí s požadavky na kvalitu podle článku 6 směr
nice 95/46/ES a článku 4 nařízení (ES) č. 45/2001.

32. Je třeba zdůraznit, že zveřejnění daných informací má navíc
negativní dopad na dotčenou osobu. Zveřejnění informací
by mělo být povoleno pouze v případech, kdy je to
nezbytně nutné pro daný účel. Poznámky uvedené výše
v části II.4 v souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora
ve věci Schecke souvisí i s tímto případem.

rozhodnutí

28. Článek 103 návrhu pojednává o tom, že zadavatel může
uložit správní nebo finanční sankce a) zhotovitelům, doda
vatelům a poskytovatelům, zájemcům nebo uchazečům,
kteří neposkytli informace požadované zadavatelem jako
podmínka pro účast na zadávacím řízení, nebo poskytli
tyto informace vědomě nesprávné (viz čl. 101 písm. b)),
(15) Nařízení Komise (ES) č. 259/2008, Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 28.
(16) Článek 44a nařízení (ES) č. 1290/205, Úř. věst. L 209, 11.8.2005,
s. 1, v platném znění.

33. Stávající navrhované znění čl. 103 odst. 3 nesplňuje
všechny požadavky právních předpisů na ochranu údajů.
Evropský inspektor ochrany údajů tedy zákonodárci dopo
ručuje vysvětlit, za jakým účelem mají být údaje zveřejňo
vány a proč je to potřeba, specifikovat, jak a v jaké míře
budou osobní údaje sdělovány, zajistit, že údaje budou
zveřejňovány pouze v případech, které splňují zásadu
proporcionality, a rovněž zaručit, že subjekty údajů
budou moci uplatnit svá práva podle právních předpisů
EU na ochranu údajů.
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II.6 Ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů
34. Návrh rovněž stanoví zřízení ústřední databáze vylouče
ných zájemců a uchazečů, která obsahuje podrobné údaje
o zájemcích a uchazečích vyloučených z účasti na zadáva
cích řízeních (viz článek 102). Tato databáze již byla vytvo
řena na základě stávajícího finančního nařízení a další
podrobnosti týkající se jejího provozu specifikuje nařízení
Komise (ES) č. 1302/2008. Evropský inspektor ochrany
údajů analyzoval postupy zpracování osobních údajů
v rámci ústřední databáze vyloučených zájemců
a uchazečů ve stanovisku k předběžné kontrole ze dne
26. května 2010 (17).

35. Údaje zahrnuté v ústřední databázi jsou určeny celé řadě
příjemců. V závislosti na tom, kdo do databáze nahlíží, se
uplatní články 7, 8 nebo 9 nařízení (ES) č. 45/2001.

36. Ve výše uvedeném stanovisku k předběžné kontrole
evropský inspektor ochrany údajů konstatoval, že stávající
postup provádění článku 7 (nahlížení jiných orgánů
a agentur EU do databáze) a článku 8 (nahlížení úřadů
a některých jiných subjektů členských států do ústřední
databáze vyloučených zájemců a uchazečů) je v souladu
s nařízením (ES) č. 45/2001.

37. Ke stejnému závěru však nebylo možné dojít v souvislosti
s předáváním údajů úřadům třetích zemí, na které se vzta
huje článek 9 nařízení (ES) č. 45/2001 pojednávající
o předávání údajů úřadům třetích zemí nebo mezi
národním organizacím. V čl. 102 odst. 2 je uvedeno, že
rovněž třetí země mají přístup k ústřední databázi vylou
čených zájemců a uchazečů.

38. Čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001 stanoví, že „osobní
údaje lze předávat jiným příjemcům, než jsou orgány
a instituce Společenství, na které se nevztahují vnitrostátní
právní předpisy přijaté na základě směrnice 95/46/ES,
pouze pokud je zajištěna přiměřená úroveň ochrany
v zemi příjemce nebo v přijímající mezinárodní organizaci,
a pokud se údaje předávají výlučně proto, aby umožnily
provedení úkolů spadajících do pravomoci správce“.
Odchylně od čl. 9 odst. 1 ustanovení čl. 9 odst. 6 umožňují
předávání údajů zemím, které nezajišťují dostatečnou
úroveň ochrany, pokud „předání je nezbytné nebo se
stává právně závazným z důvodů důležitého veřejného
zájmu (…)“.

39. Evropský inspektor ochrany údajů ve výše uvedeném stano
visku k předběžné kontrole zdůraznil, že je třeba prostřed
nictvím dalších kroků zajistit, aby při předávání údajů
třetím zemím nebo organizacím příjemce údajů nabízel
(17) Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne
26. května 2010 k předběžné kontrole, které se týká postupů
zpracování osobních údajů v souvislosti se „záznamem subjektu
údajů do ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů“ (věc
2009-0681) a které je dostupné na internetových stránkách evrop
ského inspektora ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu).
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dostatečnou úroveň ochrany. Evropský inspektor ochrany
údajů by rád poukázal na to, že úroveň ochrany je třeba
posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť, a to na
základě důkladné analýzy okolností, které se týkají jednoho
nebo více procesů předávání údajů. Finanční nařízení
nemůže Komisi zbavit této povinnosti. Podobně
i předávání údajů v rámci některé z výjimek vymezených
v článku 9 by mělo být provedeno na základě posouzení
daného konkrétního případu.

40. V tomto ohledu evropský inspektor ochrany údajů dopo
ručuje zákonodárci vložit do článku 102 další odstavec
pojednávající konkrétně o ochraně osobních údajů. Daný
odstavec by mohl začínat první větou, která je již zahrnuta
v prvním odstavci článku 102, tj. že „Komise zřídí
a provozuje ústřední databázi v souladu s předpisy Unie
o ochraně osobních údajů“. K tomu by mělo být doplněno
ustanovení, že přístup do databáze je úřadům třetích zemí
umožněn, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené
v článku 9 nařízení (ES) č. 45/2001.

III. ZÁVĚR
41. Dotčený návrh má určitý dopad na ochranu údajů na
úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, jenž byl analyzován
v tomto stanovisku. Návrh odkazuje na příslušné nástroje
na ochranu údajů. Jak však bylo v tomto stanovisku vysvět
leno, za účelem zajištění souladu s právním rámcem
ochrany údajů je třeba tuto oblast podrobněji rozpracovat
a upřesnit. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje
tyto kroky:

— zahrnout do preambule nařízení odkaz na směrnici
95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001,

— uvést odkaz na směrnici 95/46/ES a nařízení (ES)
č. 45/2001 v čl. 57 odst. 2 písm. f), tak jak to bylo
provedeno v čl. 31 odst. 3 návrhu,

— zdůraznit odkaz na směrnici 95/46/ES v čl. 56 odst. 4
písm. f) (což by podle logického pořadí písmen měl být
odst. 4 písm. e)) a změnit jeho znění na „zajišťují, že
jakékoli zpracování osobních údajů je v souladu
s vnitrostátními ustanoveními, která provádějí směrnici
95/46/ES“,

— v čl. 57 odst. 2 písm. f) nahradit text „zajišťují přimě
řenou ochranu osobních údajů“ formulací „zajišťují, že
jakékoli zpracování osobních údajů je v souladu
s vnitrostátními ustanoveními, která provádějí směrnici
95/46/ES“,
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— zajistit prostřednictvím čl. 63 odst. 8 důvěrnost údajů
o totožnosti informátora v průběhu šetření, pokud to
není v rozporu s vnitrostátními pravidly upravujícími
soudní
postupy
a
pokud
osoba
obviněná
z protiprávního jednání není oprávněna dozvědět se
tyto údaje, protože potřebuje totožnost informátora
znát, aby s ním zahájila právní řízení v případě, že
bylo zjištěno, že tento informátor sdělil o dané osobě
ve zlém úmyslu nepravdivé informace,
— vysvětlit v článku 31, za jakým účelem mají být zveřej
ňovány informace o příjemcích finančních prostředků
z rozpočtu a proč je to potřeba, specifikovat, jak a
v jaké míře budou osobní údaje sdělovány, zajistit, že
údaje budou zveřejňovány pouze v případech, které
splňují zásadu proporcionality, a rovněž zaručit, že
subjekty údajů budou moci uplatnit svá práva podle
právních předpisů EU na ochranu údajů to,
— vylepšit znění čl. 103 odst. 3, který se týká zveřejňování
rozhodnutí nebo shrnutí rozhodnutí o správních nebo
finančních sankcích, tj. vysvětlit, za jakým účelem mají
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být údaje zveřejňovány a proč je to potřeba, specifi
kovat, jak a v jaké míře budou osobní údaje sdělovány,
zajistit, že údaje budou zveřejňovány pouze
v případech, které splňují zásadu proporcionality,
a rovněž zaručit, že subjekty údajů budou moci uplatnit
svá práva podle právních předpisů EU na ochranu
údajů,

— vložit do článku 102 další odstavec pojednávající
o ochraně osobních údajů, který stanoví, že přístup
do databáze je umožněn úřadům třetích zemí, pouze
pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 9
nařízení (ES) č. 45/2001 a na základě posouzení
daného konkrétního případu.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Zástupce evropského inspektora ochrany údajů
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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

(2011/C 215/06)

Datum přijetí rozhodnutí

15.6.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.31144 (N 274a/10)

Členský stát

Německo

Region

Bayern

Název (a/nebo jméno příjemce)

Disaster Aid Scheme „Bayerischer Härtefonds Finanzhilfen (Beneficiaries
in agriculture and forestry)“

Právní základ

Artikel 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung; Artikel 6 und 7
des Gesetzes über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garan
tien des Freistaates Bayern (BÜG);
Bekanntmachung des Staatsministeriums der Finanzen „Härtefonds für
Notstände durch Elementarereignisse“ mit „Richtlinien für die Über
nahme von Staatsbürgschaften bei Notständen durch Elementarereig
nisse“

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Přírodní pohromy nebo mimořádné okolnosti

Forma podpory

Přímý grant, Záruka, Úroková subvence

Rozpočet

Celkový rozpočet: 9 EUR (v milionech)
Roční rozpočet: 1,50 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 10.5.2017

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Kreisverwaltungsbehörden, jeweiliges Landratsamt bzw. jeweilige kreis
freie Stadt, in deren Zuständigkeitsbereich die Naturkatastrophe statt
gefunden hat

Další informace

—

Smíšené oblasti

—
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Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

17.6.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32872 (11/N)

Členský stát

Finsko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Tuki vuosien 2010–2013 epäsuotuisista sääoloista aiheutuneiden
menetysten korvaamiseksi viljelijöille

Právní základ

Laki satovahinkojen korvaamisesta, 1214/2000, sellaisena kuin se on
muutettuna laeilla 434/2007, 1495/2007, 1487/2009 ja 1055/2010;
valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta 297/2008, sella
isena kuin se on muutettuna asetuksilla 950/2009 ja 271/2010; valti
oneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista
korvausosuuksista XX/2011, annetaan sen jälkeen, kun komissio on
hyväksynyt tämän ilmoituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön
asetus satovahinkojen korvaamisesta 213/2011.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Nepříznivé klimatické podmínky

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 24 EUR (v milionech)

Míra podpory

70 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministry of Agriculture and Forestry and Finnish Agency for Rural
Affairs
Ministry of Agriculture and Forestry
PO Box 30
FI-00023 Government
SUOMI/FINLAND
http://www.mmm.fi

—

Body responsible for implementing the aid:
Finnish Agency for Rural Affairs
PO Box 405
FI-60101 Seinäjoki
SUOMI/FINLAND
http://www.mavi.fi
Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm
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Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 215/07)

Datum přijetí rozhodnutí

15.6.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.30381 (N 44/10)

Členský stát

Lotyšsko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Valsts atbalsta paziņojums projektam “Infrastruktūras attīstība Krievu
salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”

Právní základ

Rīgas attīstības plāns 2006.–2018. gadam ar grozījumiem
MK noteikumi Nr. 690 “Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteik
šanu” (“LV”, 138 (3506), 30.8.2006.)
Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam,
Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” (CCI:
2007LV161PO002).

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Rozvoj odvětví, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje —
Celková částka plánované podpory 83,9 mil. LVL

Míra podpory

61 %

Délka trvání programu

1.1.2010–31.12.2015

Hospodářská odvětví

Doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Satiksmes ministrija
Gogoļa iela 3
Rīga, LV-1743
LATVIJA

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

11.5.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.30649 (11/N)

Členský stát

Dánsko
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Region

Limfjorden

Název (a/nebo jméno příjemce)

State aid to the Danish Shellfish Centre

Právní základ

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forord
ning (EF) nr. 1260/1999 Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om
administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond.

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury, Zachování kulturního dědictví, Re
gionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace, Záruka

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje 10 mil. DKK
Celková částka plánované podpory 10 mil. DKK

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1.5.2011–31.12.2012

Hospodářská odvětví

Rekreační, kulturní a sportovní odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg
DANMARK

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

15.6.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32224 (11/N)

Členský stát

Nizozemsko

Region

De stadsregio Rotterdam

Název (a/nebo jméno příjemce)

Alblasserdam Container Transferium

Právní základ

Algemene wet bestuursrecht

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje 8,3 mil. EUR
Celková částka plánované podpory 8,3 mil. EUR

21.7.2011
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Míra podpory

18 %

Délka trvání programu

1.5.2011–1.5.2011

Hospodářská odvětví

Pozemní a potrubní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Minister van Infrastructuur en Milieu
PO Box 20904
2500 EX Den Haag
NEDERLAND

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

9.6.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32454 (11/N)

Členský stát

Belgie

Region

Bruxelles/Brussel

Název (a/nebo jméno příjemce)

Brussels Greenfields (amended)

Právní základ

— Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 op begroting en
controle (B.S., 23 juni 2006)
— Ordonnantie van 5 maart 2009 op verontreinigde bodems (B.S.,
10 maart 2009)
— Kandidatuur „Greenfields” voor het Operationeel Programma: „Doel
stelling 2013 …”
— Brief van 19 januari 2009 van de regering van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest
— Beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 12 december 2008

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 14 960 000 EUR

Míra podpory

75 %

Délka trvání programu

do 31.12.2014

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100
1200 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Další informace

—
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Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

30.6.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33106

Členský stát

Lotyšsko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Support for private owners of cultural monuments in the restoration
and preservation of cultural heritage

Právní základ

Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 675 “Noteikumi
par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.3.3. aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efek
tīvā izmantošanā” ”.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje —
Celková částka plánované podpory 3,9 mil. LVL

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

2009–2015

Hospodářská odvětví

Rekreační, kulturní a sportovní odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Kultūras ministrija
K. Valdemāra iela 11a
Rīga, LV-1364
LATVIJA

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

21.7.2011
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Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.6274 – Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe)
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 215/08)
Dne 14. července 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32011M6274. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.6265 – CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/
Stahlwerk Thüringen)
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 215/09)
Dne 14. července 2011 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32011M6265. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.
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(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
20. července 2011
(2011/C 215/10)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

směnný kurz

1,4207
112,05

měna

AUD

australský dolar

CAD

kanadský dolar

HKD

hongkongský dolar

směnný kurz

1,3218
1,3451
11,0704

DKK

dánská koruna

7,4553

GBP

britská libra

0,88065

NZD

novozélandský dolar

1,6609

SGD

singapurský dolar

1,7247

SEK

švédská koruna

9,1713

CHF

švýcarský frank

1,1652

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

7,8040

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

HUF

maďarský forint

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7093

PLN

polský zlotý

RON
TRY

KRW

jihokorejský won

ZAR

jihoafrický rand

1 500,59
9,8020

CNY

čínský juan

9,1762

HRK

chorvatská kuna

7,4575

IDR

indonéská rupie

MYR

malajsijský ringgit

PHP

filipínské peso

60,690

RUB

ruský rubl

39,7267

THB

thajský baht

42,493

3,9917

BRL

brazilský real

2,2206

rumunský lei

4,2475

MXN

mexické peso

16,5442

turecká lira

2,3575

INR

indická rupie

63,1570

24,498
269,18

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

12 130,21
4,2585
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Oznámení Komise o datu použití protokolů o pravidlech původu stanovících diagonální kumulaci
původu mezi Evropskou unií, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou
republikou Makedonie, Černou Horou, Srbskem (1) a Tureckem
(2011/C 215/11)
Za účelem vytvoření diagonální kumulace původu mezi Evropskou unií, Albánií, Bosnou a Hercegovinou,
Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Černou Horou, Srbskem a Tureckem se
Evropská unie a dotčené země prostřednictvím Evropské komise vzájemně informují o platných pravidlech
původu s ostatními zeměmi.
Níže uvedená tabulka založená na oznámeních od dotčených zemí podává přehled protokolů o pravidlech
původu, které stanoví diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci uplatnit. Tato tabulka
nahrazuje tabulku předchozí (Úř. věst. C 225, 20.8.2010, s. 4).
Připomíná se, že kumulaci lze použít pouze tehdy, když mají země konečné výroby a země konečného
určení uzavřené dohody o volném obchodu obsahující totožná pravidla původu, a to se všemi zeměmi
podílejícími se na získání statusu původu, tj. se všemi zeměmi, z nichž pocházejí všechny použité materiály.
Materiály pocházející ze země, která se zeměmi konečné výroby a zeměmi konečného určení příslušnou
dohodu neuzavřela, se považují za nepůvodní.
Rovněž se připomíná, že materiály pocházející z Turecka, na něž se vztahuje celní unie mezi EU
a Tureckem, lze zařadit do původních materiálů za účelem diagonální kumulace mezi Evropskou unií
a zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení a v nichž platí protokol o původu.
ISO-alfabetické dvoumístné kódy pro země uvedené v tabulce jsou:
— Albánie

AL

— Bosna a Hercegovina

BA

— Chorvatsko

HR

— Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK (*)

— Černá Hora

ME

— Srbsko

RS

— Turecko

TR

(1) Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou
zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení.
(*) Kód ISO 3166. Dočasný kód, který nemá vliv na konečnou nomenklaturu této země, jež bude stanovena po skončení
jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.
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Datum použití protokolů o pravidlech původu stanovících diagonální kumulaci mezi Evropskou unií, Albánií, Bosnou a Hercegovinou,
Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Černou Horou, Srbskem a Tureckem

EU

EU

BA

HR

MK

ME

RS

TR

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

(1 )

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.8.2007

22.8.2007

24.10.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

24.10.2007

1.3.2010

CS

AL

1.1.2007

BA

1.7.2008

22.11.2007

HR

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

TR

(1 )

1.8.2011

1.7.2009

1.3.2010

(1) U zboží, na něž se vztahuje celní unie mezi EU a Tureckem, je datum použití 27. července 2006.

1.9.2010
1.9.2010
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Sdělení Komise v rámci provádění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpečnosti hraček
(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)
(2011/C 215/12)

Odkaz a název harmonizované normy
(a referenční dokument)

První zveřejnění v Úředním
věstníku

CEN

EN 71-1:2011
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální
vlastnosti

18.6.2011

CEN

EN 71-2:2011
Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

ESO (1)

Odkaz na nahrazovanou
normu

Datum ukončení presumpce
shody nahrazované normy
Poznámka 1

Toto je první zveřejnění

(1) ESO: Evropské organizace pro normalizaci:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; Tel. +32 25190868; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evrop
skou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že
v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1: Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného
data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2: Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává
u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3: Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává
u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice
u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se
zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahra
zované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí
změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří
norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny.
Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními
požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

— Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci
nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES.

— Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž
zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy
harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská
komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.
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— Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve
všech jazycích Společenství.
— Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise
zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.
— Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

21.7.2011
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V
(Oznámení)

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

SOUDNÍ DVŮR ESVO
Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená Héraðsdómur Reykjavíkur dne
25. března 2011 ve věci Grund, elli- og hjúkrunarheimili v Lyfjastofnun (Islandská agentura pro
kontrolu léčiv)
(Věc E-7/11)
(2011/C 215/13)
Dopisem ze dne 25. března 2011, který podatelna Soudního dvora ESVO obdržela dne 31. března 2011,
požádal Héraðsdómur Reykjavíkur (okresní soud v Reykjavíku) Soudní dvůr ESVO o poradní stanovisko ve
věci Grund, elli- og hjúkrunarheimili (domov důchodců s pečovatelskou službou) v Lyfjastofnun (Islandská
agentura pro kontrolu léčiv) k následujícím otázkám:
1. Mají být směrnice 2001/83/ES Evropského parlamentu a Rady a popřípadě i jiné právní předpisy EHP,
včetně článků 11–13 hlavního textu Dohody o EHP týkající se volného pohybu zboží, vykládány v tom
smyslu, že zdravotnické zařízení, jakým je žalobce a jež poskytuje zdravotní péči a služby, nesmí
z Norska dovážet léčivé přípravky, určené pro osoby, kterým je v tomto zařízení poskytována péče,
jimž byla udělena norská vnitrostátní registrace s odkazem na islandskou vnitrostátní registraci pro léčivé
přípravky pod stejným názvem, pokud k udělení registrace došlo před tím, než vstoupila v platnost
směrnice 2001/83/ES?
2. Pokud tomu tak je, jak má pak zdravotnické zařízení, jakým je žalobce a které trvá na tom, že dovezené
léčivé přípravky z jiné smluvní strany EHP mají islandskou vnitrostátní registraci, prokázat tuto skuteč
nost? Má být článek 51 odst. 1 písm. i) a f) směrnice 2001/83/ES vykládán tak, že se po zdravotnickém
zařízení požaduje, aby předložilo žalovanému coby příslušnému kontrolnímu úřadu zprávu o kontrole?
Je možné, aby v případě dovozu léčivých přípravků z Norska byly ve vztahu k důkaznímu břemenu
uplatněny méně přísné požadavky, pokud nejsou dotyčné přípravky určeny k dalšímu prodeji, distribuci
nebo marketingu na Islandu, ale jsou určeny pouze pro osoby, kterým je ve zdravotnickém zařízení
poskytována péče?
3. Mohou příslušné úřady zcela volně uvážit, zda udělí, a komu, výjimku podle třetího odstavce článku 63
směrnice 2001/83/ES Evropského parlamentu a Rady v případě léčivých přípravků, jež jsou dovezeny
zdravotnickým zařízením, jakým je žalobce, když nejsou tyto přípravky určeny k samoléčbě, ale jsou
připraveny farmaceutem zaměstnaným zdravotnickým zařízením a podány uživatelům ve speciálně
vyrobených obalech na léčiva?
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Úřední věstník Evropské unie

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

EVROPSKÁ KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 215/14)
1.
Komise dne 12. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik CVC Capital Partners SICAV-FIS SA (Lucembursko) a podnik
Ande Investissements SA (Lucembursko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování
nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Delachaux SA (Francie).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku CVC Capital Partners SICAV-FIS: poskytování investičního poradenství a/nebo správa investic
jménem investičních fondů („Fondy CVC“). Fondy CVC drží kontrolní podíly v řadě společností
v různých průmyslových odvětvích, včetně chemického průmyslu, síťových odvětví, výrobě, maloob
chodu a distribuci, převážně v Evropě, Asii a Tichomoří,
— podniku Ande Investissements SA: nabývání akcií, správa, řízení a rozvoj. Podnik Ande zejména drží
a spravuje podíl rodiny André Delachaux ve skupině Delachaux,
— podniku Delachaux SA: výroba systémů upevňování a svařování kolejnic, systémy pro přenos elektrické
energie a dat, výroba magnetů a magnetických systémů, kabelů a chromu.
3.
Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES)
o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4.
Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připo
mínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux na adresu Generál
ního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).

21.7.2011
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Úřední věstník Evropské unie

Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc COMP/M.6309 – Macquarie Group/Airwave Solutions)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2011/C 215/15)
1.
Komise dne 13. července 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik MEIF II Luxembourg Holdings Sàrl („MEIF II“, Lucembursko)
kontrolovaný podnikem Macquarie Group Limited („Macquarie Group“, Austrálie) získává ve smyslu čl. 3
odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcí kontrolu nad celým podnikem Airwave Solutions
Limited („Airwave“, Spojené království).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku MEIF II a Macquarie Group: bankovnictví, finančnictví, poradenství, investice a správa fondů,
— podniku Airwave: mobilní informační a komunikační technologie.
3.
Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES)
o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4.
Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připo
mínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.
europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6309 – Macquarie Group/Airwave Solutions na
adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).
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Úřední věstník Evropské unie
OPRAVY

Oprava zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných
označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
(Úřední věstník Evropské unie C 87 ze dne 16. dubna 2009)
(2011/C 215/16)
Strana 16, bod 3.2, první odrážka:
místo:

„válcovitý tvar, plášť mírně konvexní nebo téměř rovný, s plochými, slabě vroubkovanými plochými podsta
vami“

má být:

„válcovitý tvar, plášť mírně konvexní nebo téměř rovný, s plochými, slabě vroubkovanými podstavami“

Strana 17, bod 3.5, poslední pododstavec:
místo:

„Po uplynutí minimální doby zrání se provádí kontrolní zkoušky, aby se ověřil soulad se specifikací produkce“

má být:

„Po uplynutí minimální doby zrání se provádí selekce, aby se ověřil soulad se specifikací produkce“

21.7.2011

Oznámení č.

Obsah (pokračování)

2011/C 215/11

Oznámení Komise o datu použití protokolů o pravidlech původu stanovících diagonální kumulaci
původu mezi Evropskou unií, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem, Bývalou jugoslávskou
republikou Makedonie, Černou Horou, Srbskem a Tureckem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Sdělení Komise v rámci provádění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti
hraček (1) (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2011/C 215/12

V

Strana

Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr ESVO

Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená Héraðsdómur Reykjavíkur dne
25. března 2011 ve věci Grund, elli- og hjúkrunarheimili v Lyfjastofnun (Islandská agentura pro
kontrolu léčiv) (Věc E-7/11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Evropská komise
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Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Oprava zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných
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(1) Text s významem pro EHP

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2011 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 100 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

770 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

400 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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