příloha k usnesení VEZ č. 31
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období
11. – 31. srpna 2008
Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

Český název dokumentu

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu

Návrh nařízení – Změna nařízení o omezujících opatřeních vůči Íránu
Předmětem předkládaného návrhu je změnit nařízení o omezujících opatřeních vůči Íránu s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN
č. 1803 ze dne 3. března 2008. V souladu s touto rezolucí nařízení zahrne dodatečná omezující opatření, která se mj. týkají osob, jejichž
aktiva byla zmrazena, veřejné finanční podpory obchodu s Íránem včetně vývozních úvěrů, operací finančních institucí s bankami se
sídlem v Íránu a jejich pobočkami a dceřinými společnostmi v zahraničí nebo inspekcí určitých nákladů přivážených do Íránu či z něho
vyvážených.
12463/08

KOM(2008) 516
v konečném znění

Návrh nařízení Rady, kterým se
mění nařízení (ES) č. 423/2007
o omezujících opatřeních vůči Íránu

08.08.2008 14.08.2008

Návrh rozhodnutí a sdělení Komise – Mandát ke sjednání dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii
a Ministerstvem energetiky USA v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti
Euratom a Ministerstvo energetiky Spojených států spolupracují od roku 1982 v oblasti dozoru nad jadernou bezpečnostní. Od roku 1995
jim vzájemná dohoda umožňuje koordinovat jejich činnosti v oblasti podpory třetím zemím (zejména Ruska a dalších postsovětských
republik). Cílem mandátu přiloženého k návrhu rozhodnutí je umožnit Komisi vyjednat novou dohodu, která bude zahrnovat rovněž
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti a která nahradí dohodu stávající.
12514/08

KOM(2008) 507
v konečném znění

Sdělení Komise Radě ohledně
mandátu k vyjednávání, kterým se
Komise pověřuje sjednáním
dohody mezi Evropským
společenstvím pro atomovou
energii (Euratom) a Ministerstvem
energetiky Spojených států
amerických (USDOE) v oblasti
výzkumu a vývoje jaderné
bezpečnosti
Návrh rozhodnutí Rady o mandátu
k vyjednávání, kterým se Komise
pověřuje sjednáním dohody mezi
Evropským společenstvím pro
atomovou energii (Euratom)
a Ministerstvem energetiky
Spojených států amerických
1

04.08.2008 27.08.2008

Rada EU – kód Evropská komise Interinstitudokumentu
číslo vydaného cionální kód
dokumentu COM dokumentu

Český název dokumentu

Původní název dokumentu

Datum
Usnesení
Datum
doručení
VEZ
vydání
do
PSP
ČR
dokumentu

(USDOE) v oblasti výzkumu
a vývoje jaderné bezpečnosti

Dokumenty Komise informační povahy
Sdělení Komise – Rozsah odpovědnosti leteckých dopravců a letišť v případě zničení, poškození nebo ztráty vybavení pro
mobilitu u cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě
V červenci 2006 bylo přijato nařízení (ES) č. 1107/2006, které upravuje práva postižených osob a osob se sníženou pohyblivostí při letecké
přepravě. V průběhu vyjednávání o návrhu zadala Komise vypracování studie, věnované problematice kompenzací za zničení, poškození
nebo ztrátu kolečkového křesla nebo jiného vybavení zajišťujícího mobilitu pasažérů během letecké přepravy. Předkládané sdělení shrnuje
výsledky studie a zkoumá možnosti posílení stávajících práv pasažérů se sníženou pohyblivostí. Přestože letečtí dopravci i letiště jsou
kromě platného nařízení vázány celou řadou mezinárodních úmluv, není v těchto úmluvách zmíněná problematika dostatečně upravena.
Komise vidí hlavní problém v tom, že odpovědnost dopravců je ve vztahu k náhradě škody omezená, a díky (finančním) limitům
obsaženým v úmluvách v souvislosti s náhradou škody za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel tak není často postiženému vyplacena
náhrada ve výši odpovídající skutečně utrpěné škodě. Dalším problémem je pak nedostatečně vyškolený personál letišť a letadel. Komise
bude důsledně monitorovat provádění přijatého nařízení a jeho dopad a v případě potřeby navrhne změny (např. u železniční přepravy byla
zavedena povinnost plné kompenzace). Současně bude Komise na mezinárodní úrovni prosazovat změny směřující k vyjmutí vybavení pro
mobilitu z obecného pojmu „zavazadlo“ a odstranění finančních limitů náhrady v případě zničení, poškození nebo ztráty takového vybavení.
12470/08

KOM(2008) 510
v konečném znění

Sdělení o rozsahu odpovědnosti
leteckých dopravců a letišť
v případě zničení, poškození či
ztráty vybavení pro mobilitu
u cestujících s omezenou
schopností pohybu a orientace
v letecké dopravě

07.08.2008 25.08.2008

Zpráva Komise – Druhá zpráva o výsledcích pilotních studií týkajících se uplatňování nařízení o statistice odpadů
Nařízení (ES) č. 2150/2002 stanoví rámec pro vypracovávání statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů. Nařízení
stanovilo, že pro statistiky vzniku odpadů v zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu a statistiky dovozu a vývozu odpadů, pro něž
nejsou shromažďovány žádné údaje, budou provedeny pilotní studie, na jejichž základech Komise navrhne případná prováděcí opatření.
S ohledem na výsledky studií Komise rozhodla o úpravě požadavků na statistiky dovozu a vývozu odpadů. Navrhne opatření, která:
1) zajistí členění statistik dovozu a vývozu odpadů na obchod v rámci EU a mimo EU a na dovoz a vývoz; 2) zjednoduší a harmonizují
používání statistik zahraničního obchodu; a 3) uloží členským státům povinnost poskytnuté údaje schválit nebo opravit.
12475/08

KOM(2008) 501
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Druhá zpráva
o výsledcích pilotních studií
uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5
odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES)
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č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu
2002 o statistice odpadů

Zpráva Komise – Výroční zpráva o činnosti EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2007
Předkládaná zpráva podává přehled o činnosti EU v oblasti výzkumu a vývoje a dosažených výsledcích za rok 2007. Podrobnější
informace jsou uvedeny v doprovodném pracovním dokumentu (SEC(2008) 2380). V oblasti politiky výzkumu bylo hlavní iniciativou Komise
vydání zelené knihy o budoucnosti Evropského výzkumného prostoru. Pro rok 2008 byly jako priority stanoveny: navyšování výdajů na
výzkum a vývoj, udržitelnost lidských zdrojů a zvyšování kvality výzkumu. Za hlavní úspěchy výzkumné politiky Společenství pokládá
Komise např.: přijetí sdělení o konkurenceschopnosti evropských regionů; sdělení o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi;
účast na budování Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER); založení Evropské rady pro výzkum; rozvoj
společných technologických iniciativ a evropských technologických platforem; zřízení Finančního nástroje pro sdílení rizik nebo dosažení
dohody o zřízení Evropského inovačního a technologického institutu. Úspěšně bylo zahájeno provádění 7. rámcových programů. Ve vztahu
ke členským státům se uplatňovala otevřená metoda koordinace. Pokud jde o intenzitu výzkumu a vývoje a zdroje financování, kritizuje
Komise nedostatečný pokrok, který pravděpodobně bude znamenat, že se do stanoveného roku 2010 nepodaří dosáhnout průměrné 3%
výše investic do výzkumu a vývoje v EU.
12554/08

KOM(2008) 519
v konečném znění

Zpráva Komise - Výroční zpráva
o činnosti Evropské unie v oblasti
výzkumu a technologického rozvoje
v roce 2007

18.08.2008 31.08.2008

Sdělení Komise – Shrnutí zprávy o pokroku v provádění doporučení o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce
v Evropě
V listopadu 2005 bylo přijato doporučení 2005/835/ES s cílem podpořit koordinaci archivní činnosti a spolupráci archivů v Evropě.
V návaznosti na toto doporučení byla vytvořena Evropská skupina pro archivnictví (EAG), která má za úkol zajistit provádění opatření
obsažených v doporučení. Toto sdělení přestavuje hlavní závěry první zprávy o pokroku vypracované EAG (SEC(2008) 2364). Zpráva
konstatuje, že bylo dosaženo pokroku při provádění přednostních opatření, kterými jsou: ochrana archivů a předcházení jejich poškození;
evropská interdisciplinární spolupráce v oblasti elektronických dokumentů a archivů; vytvoření a správa internetového portálu pro
dokumenty a archivy v Evropě; prosazování nejlepších postupů s ohledem na vnitrostátní a evropské právní předpisy o správě archivů;
opatření k zabránění krádeži archivních dokumentů. EAG současně vymezila pět úkolů, kterými by se měly archivy v nejbližší budoucnosti
zabývat. Patří k nim: revize směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru; vztah mezi fyzickým a elektronickým přístupem
k archivům; uchovávání digitálních záznamů a nová role archivů (např. v souvislosti s rozvojem elektronické veřejné správy); vytvoření
evropské sítě odborníků; a plán pro vytvoření vzdělávacího střediska evropských archivářů.
12405/08

KOM(2008) 500
v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE - Shrnutí zprávy
Radě o pokroku v provádění
doporučení Rady 2005/835/ES ze
dne 14. listopadu 2005
o přednostních opatřeních
k posílení archivní spolupráce
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