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Návrh nařízení – Rybolovná práva v Baltském moři pro rok 2009
Návrh stanovuje rybolovná práva členských států pro lov komerčně nejdůležitějších druhů ryb v Baltském moři pro rok 2009.
12720/08

KOM(2008) 539
v konečném znění

Návrh nařízení Rady, kterým se pro
rok 2009 stanoví rybolovná práva
a související podmínky pro některé
populace ryb a skupiny populací
ryb v Baltském moři

08.09.2008 12.09.2008

Návrh rozhodnutí – Uzavření Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím a jejího opčního
protokolu
Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a její opční protokol byly přijaty 13. prosince 2006.
Jménem Evropského společenství vedla jednání z pověření Rady Komise. V březnu 2007 zmocnila Rada Společenství k podpisu Úmluvy
a 3. května 2008 vstoupila úmluva spolu s opčním protokolem v platnost. Cílem předkládaných návrhů je uzavření úmluvy jménem
Společenství a přistoupení k jejímu opčnímu protokolu. Text úmluvy a protokolu jsou připojeny k návrhům.
12892/08

KOM(2008) 530
v konečném znění
SVAZEK I

2008/0170
(COD)

12892/08

KOM(2008) 530
v konečném znění
SVAZEK II

2008/0171
(COD)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY
o uzavření Úmluvy Organizace
spojených národů o právech osob
se zdravotním postižením
Evropským společenstvím
Návrh ROZHODNUTÍ RADY
o uzavření opčního protokolu k
Úmluvě Organizace spojených
národů o právech osob se
zdravotním postižením Evropským
společenstvím

29.08.2008 11.09.2008

28.08.2008 11.09.2008

Návrh rozhodnutí – Podpis Úmluvy o dohodách o soudní příslušnosti Evropským společenstvím
Úmluva o dohodách o soudní příslušnosti byla uzavřena dne 30. června 2005 v rámci Haagské konference o mezinárodním právu
soukromém. Jejím cílem je zajistit větší jistotu a předvídatelnost stranám dohod uzavíraných mezi společnostmi a stranám mezinárodních
soudních sporů, a to prostřednictvím vytvoření alternativy ke stávajícímu rozhodčímu systému. Úmluvou se zavádí jednotná pravidla pro
soudní příslušnost na základě dohod o výlučné soudní příslušnosti a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí vydaných zvolenými soudy
ve smluvních státech úmluvy. Jménem Společenství vyjednala úmluvu Evropská komise na základě rozhodnutí Rady. Komise vidí hlavní
přínos úmluvy ve zvýšení právní jistoty pro evropské podniky ve vztahu ke třetím zemím. Na základě posouzení dopadu (SEC(2008) 2389,
shrnutí viz SEC(2008) 2390) navrhuje podepsat úmluvu jménem Společenství.
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Návrh rozhodnutí – Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Předkládaný návrh reaguje na dvě žádosti o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. První žádost podalo
Španělsko v souvislosti s uzavřením výrobního závodu společnosti Delphi Automotive Systems, v jehož důsledku bylo propuštěno téměř
1600 osob. Výroba byla přesunuta do Maroka. Druhou žádost podala Litva, kde došlo k propuštění téměř 1100 zaměstnanců v důsledku
uzavření textilního podniku Alyatus Tekstile. Podle Litvy bylo uzavření zapříčiněno všeobecným přesouváním textilní výroby do asijských
zemí, zejména Číny. Komise shledává obě žádosti jako opodstatněné, a doporučuje proto Radě uvolnit z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci 10 471 778 EUR na pomoc Španělsku a 298 994 EUR na pomoc Litvě.
12819/08

KOM(2008) 547
v konečném znění

Návrh rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady o uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci

09.09.2008 11.09.2008

Návrh směrnice – Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů
Tento návrh navazuje na tematickou strategii pro udržitelné využívání pesticidů a návrh rámcové směrnice v dané oblasti. Konkrétně
souvisí s cílem strategie minimalizovat zdravotní a environmentální rizika spojená s používáním těchto látek. Rámcová směrnice ukládá
členským státům zavést systém pravidelných kontrol zařízení používaných k aplikaci pesticidů. Aktuálně navrhovaná směrnice představuje
doplňkové opatření – zavádí nové požadavky na ochranu životního prostředí u nových strojních zařízení pro použití pesticidů, která jsou
uváděna na trh nebo do provozu ve Společenství, a to formou změny platné směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.
12876/08

KOM(2008) 535
v konečném znění

2008/0172
(COD)

Návrh směrnice Evropského
Parlamentu a Rady o strojních
zařízeních pro aplikaci pesticidů,
kterou se mění směrnice
2006/42/ES ze dne 17. května
2006 o strojních zařízeních

05.09.2008 11.09.2008

Návrh nařízení a sdělení Komise – Definitivní ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu
Postupné omezování výroby a spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu bylo zahájeno po přijetí Montrealského protokolu v roce 1987.
Do roku 2007 se podařilo snížit spotřebu celkově o 95%, přičemž u rozvinutých zemí to bylo 99,2% a v případě rozvojových zemí 80%.
V současné době existují v této oblasti tři problémy: uvolňování emisí ze „skladovaných“ látek (ve výrobcích a zařízeních); používání
škodlivých látek na základě výjimky; nové (dosud neregulované) škodlivé látky. V roce 2007 byla schválena úprava protokolu s ohledem na
zrychlené ukončení výroby a spotřeby škodlivých látek. Evropské společenství dosud ukončilo více než 99% své základní spotřeby látek
poškozujících ozónovou vrstvu. Do roku 2010 by měla být tato spotřeba ukončena úplně. Hlavním nástrojem Společenství pro provádění
Montrealského protokolu je nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. V souvislosti s úpravou protokolu
a zhodnocením dosavadního fungování nařízení navrhuje Komise přepracování platné úpravy, které zahrnuje zejména:
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– přesunutí plánovaného ukončení výroby škodlivých látek z roku 2025 na rok 2020;
– posílení opatření ke snížení rizika nezákonného použití škodlivých látek a obchodu s nimi;
– zrušení zastaralých ustanovení a zefektivnění podávání zpráv;
– zpřísnění ustanovení týkajících se znovuzískávání a zneškodňování škodlivých látek obsažených ve výrobcích a zařízeních;
– zavedení seznamu nových škodlivých látek a zahájení sledování obchodu s nimi.
Kromě změny uvedeného nařízení bude Komise pracovat na prosazování předpisového rámce o odpadech a rozvíjet mezinárodní
spolupráci. Návrh je doplněn hodnocením dopadu (SEC(2008) 2366) a jeho shrnutím (SEC(2008) 2367).
12832/08

KOM(2008) 505
Part II

2008/0165
(COD)

12832/08

KOM(2008) 505
Part I

2008/0165
(COD)

Návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o látkách, které
poškozují ozónovou vrstvu
(Přepracování)
Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru
regionů o definitivním ukončení
výroby a spotřeby látek
poškozujících ozónovou vrstvu Zlepšování právní úpravy na
základě 20 let zkušeností

01.08.2008 12.09.2008

01.08.2008 12.09.2008

Dokumenty Komise informační povahy
Sdělení Komise – Závěrečná hodnotící zpráva o rámcové strategii a akčním programu Společenství v oblasti rovnosti mužů a žen
(2001-2006)
V roce 2000 byla přijata strategie Společenství v oblasti rovnosti mužů a žen a za účelem jejího provádění byl zaveden akční program.
Strategie byla zaměřena na pět cílů: rovnost v hospodářském životě, rovná účast a rovné zastoupení, rovnost v přístupu k sociálním
právům, rovnost v občanském životě, překonání ženských a mužských rolí a stereotypů. Celkový rozpočet programu na léta 2001-2006
činil 61 742 241 EUR a byly z něj podpořeny akce ve třech kategoriích: spolupráce mezi zainteresovanými stranami, zvyšování povědomí
o otázce rovnosti a analytická činnost. Mezi hlavní přínosy strategie a programu patří podle Komise posílení účinnosti právních předpisů
v oblasti rovnosti a posílení mechanismu koordinace a řízení. Navzdory kladnému hodnocení však problém nerovnosti pohlaví přetrvává.
Komise proto bude podporovat další snahy o její odstranění, např. prostřednictvím programu PROGRESS (2007-2013). Sdělení je
doplněno podrobnou zprávou včetně statistické přílohy (SEC(2008) 2365).
12809/08

KOM(2008) 503
v konečném znění

Sdělení Komise Radě, Evropskému
parlamentu, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Závěrečná hodnotící zpráva
o rámcové strategii a akčním
programu Společenství v oblasti
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strategie Společenství pro rovnost
žen a mužů (2001–2006)

Pracovní dokument Komise – Zpráva o pokroku v oblasti evropské vesmírné politiky
Zpráva podává přehled o dosaženém pokroku v prvním roce provádění evropské vesmírné politiky. Zaměřuje se na pět oblastí:
– vesmírné aplikace – programy satelitní radionavigace GALILEO a EGNOS, systém pozorování země GMES, využití evropských
vesmírných kapacit pro účely bezpečnosti a obrany;
– základy vědy o vesmíru – podpora vědy a technologie z evropských programů; zajištění přístupu do vesmíru pomocí nosných raket
Ariane; ve spolupráci s ESA účast na průzkumu sluneční soustavy, budování Mezinárodní vesmírné stanice a letech lidí do vesmíru;
– konkurenceschopný evropský vesmírný průmysl – využití veřejných zakázek, rozvoj nových trhů služeb po spuštění systémů GALILEO
a GMES;
– správa a řízení – rámcová dohoda mezi Společenstvím a ESA a její další rozvoj, rozvoj evropského vesmírného programu, předložení
Prvků evropské strategie pro mezinárodní vztahy ve vesmíru;
– nově vznikající otázky – kodex chování OSN pro vesmírné činnosti, bezpečnost vesmírné infrastruktury a získávání poznatků o situaci
ve vesmíru.
Kromě informace o současném stavu jsou ve zprávě pro každou z oblastí formulovány klíčové budoucí úkoly.
12992/08

KOM(2008) 561
v konečném znění

Pracovní dokument Komise –
Zpráva o pokroku v oblasti
evropské vesmírné politiky

11.09.2008 12.09.2008

Zpráva Komise – Šestá zpráva o nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v EU
Zpráva podává přehled o současném stavu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem na základě šesté situační zprávy
(SEC(2008) 2416). Konstatuje, že v mnoha členských státech neexistuje dlouhodobá strategie nakládání s tímto materiálem. Komise
pokládá za důležité řešit problém negativního postoje veřejnosti k této problematice. Současně ale pokládá další vyčkávání za nevhodné,
stejně jako vyvážení odpadu do třetích zemí. Přínosem při hledání vhodného řešení by mohla být regionální a mezinárodní spolupráce.
Způsob nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem je rovněž jednou z oblastí zájmu nedávno zřízené Evropské skupiny na
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem.
12939/08

KOM(2008) 542
v konečném znění

Zpráva Komise Evropskému
parlamentu a Radě - Šestá zpráva
o stavu nakládání s radioaktivním
odpadem a vyhořelým palivem
v Evropské unii
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