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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 5. února 2010
o ustavení rady partnerů programu GMES
(2010/67/EU)
oblasti a vytvářet podmínky pro výměnu osvědčených
postupů v oblasti globálního monitorování životního
prostředí a bezpečnosti a v oblasti pozorování Země.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
(6)

Radu partnerů by měli tvořit zástupci členských států
s odbornou způsobilostí v oblasti pozorování Země,
v oblasti životního prostředí nebo v oblasti bezpečnosti.
Zástupce by měly nominovat vnitrostátní orgány, které
mají pozorování Země v příslušném členském státě na
starosti.

(7)

Měla by být stanovena pravidla poskytování informací
členy rady, aniž budou dotčena bezpečnostní pravidla
Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise
2001/844/ES, ESUO, Euratom (2).

(8)

Osobní údaje týkající se členů rady by se měly zpraco
vávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) 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 (3).

(9)

Měla by být přijata ustanovení umožňující účast Norska
a Švýcarska jakožto členských států Evropské kosmické
agentury na práci skupiny. Setkání skupiny by se měli
mít možnost účastnit jako pozorovatelé též zástupci
organizací zapojených do pozorování Země, zejména
bývalí členové poradní rady pro GMES.

(10)

Je vhodné stanovit období použitelnosti tohoto rozhod
nutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
(GMES) je iniciativa pozorování Země prováděná pod
vedením Evropské unie na základě partnerství
s členskými státy. Jejím cílem je posílit lepší využívání
průmyslového potenciálu politik inovací a politik
výzkumu a technologického vývoje v oblasti pozorování
Země, jakož i poskytovat informační služby.

Aby bylo tohoto cíle GMES dosaženo na udržitelném
základě, je nutné koordinovat činnosti partnerů zapoje
ných do iniciativy GMES a navrhnout, vytvořit
a provozovat služební a pozorovací kapacitu, která
bude splňovat nároky uživatelů. Za tímto účelem může
být nutné, aby si Komise vyžádala stanovisko
odborníků poradního orgánu.

Ve svém sdělení nazvaném „Globální monitoring život
ního prostředí a bezpečnosti (GMES): dbáme
o bezpečnější planetu“ (1) Komise informovala o zřízení
rady partnerů, která má být Komisi nápomocna při
celkové koordinaci GMES.

Je proto nutné ustavit skupinu odborníků v oblasti GMES
a pozorování Země a vymezit její úkoly a složení.
ROZHODLA TAKTO:

(5)

Tato skupina by měla pomáhat zajišťovat koordinaci
vkladů všech partnerů do programu GMES, při čemž
by měla co nejlépe využívat stávající kapacity
a rozpoznat nedostatky, které je třeba řešit na úrovni
Unie. Měla by Komisi pomáhat při monitorování jednot
ného provádění Evropského programu pozorování Země
(GMES). Měla by monitorovat vývoj politiky v příslušné

(1) KOM(2008) 748 v konečném znění.

Článek 1
Rada partnerů programu GMES
Ustavuje se rada partnerů programu GMES, dále jen „rada“.
(2) Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.
(3) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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Článek 2

6.2.2010

Nominují je vnitrostátní orgány členských států.

Úkoly
Rada má tyto úkoly:

3.
Ve stejném počtu a za stejných podmínek jako členové
jsou jmenováni náhradníci za členy rady. Náhradníci auto
maticky zastupují nepřítomné členy.

1) ustavit spolupráci orgánů členských států a Komise
v otázkách týkajících se GMES s cílem pomáhat zajišťovat
koordinaci vkladů, které představují činnosti prováděné na
vnitrostátní úrovni a na úrovni Evropské unie, co nejlépe
využívat stávajících kapacit a zjišťovat, jaké nedostatky je
třeba řešit na Evropské úrovni;

2) pomáhat Komisi monitorovat jednotné provádění programu
Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti
(GMES), který zahrnuje financování z rámcového programu
pro výzkum, při němž je Komisi nápomocen výbor ustavený
podle článku 8 rozhodnutí Rady 2006/971/ES (1), a z dalších
zdrojů financování, jež má EU k dispozici, a který navazuje
na program vesmírné složky GMES Evropské vesmírné agen
tury (ESA), jehož provádění monitoruje programová rada
pro pozorování Země ESA;

3) pomáhat Komisi při přípravě strategického prováděcího
rámce Evropského programu pozorování Země (GMES),
včetně: i) orientačního ročního a mnohaletého plánování
činností uvedeného programu EU; ii) orientačních plánů
provádění; iii) odhadu nákladů na činnosti GMES
a předběžné rozpočtové strategie a iv) vymezení programu
a pravidel pro účast;

4.
Komise může na schůze rady pozvat zástupce organizací
zapojených do pozorování Země, aby se jich účastnili jako
pozorovatelé.
Zástupce Švýcarska a zástupce Norska budou přizváni jako stálí
pozorovatelé.
5.
Členové jsou jmenováni jako zástupci orgánu veřejné
moci.
6.
Členové rady jsou jmenováni na jednoleté funkční období,
které lze prodloužit. Ve funkci zůstávají, dokud nejsou nahra
zeni, nebo do konce svého funkčního období.
7.
Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci
rady, kteří odstoupí nebo kteří nesplňují podmínky stanovené
v článku 339 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého
funkčního období nahrazeni.
Článek 5
Fungování rady

4) zajišťovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů
v oblasti GMES a pozorování Země.

Článek 3
Konzultace
1.
Komise může radu požádat o konzultaci v jakékoli zále
žitosti týkající se vývoje a provádění GMES.

2.
Předseda/předsedkyně rady může Komisi upozornit, že
určitou otázku je vhodné konzultovat s radou.

1.

Radě předsedá Komise.

2.
Při projednávání záležitostí týkajících se vesmírné složky
programu GMES je Komisi nápomocna Evropská vesmírná
agentura.
Při projednávání záležitostí týkajících se složky in situ programu
GMES je Komisi nápomocna Evropská agentura pro životní
prostředí.
3.
Po dohodě s Komisí mohou být ustaveny podskupiny pro
přezkoumání specifických otázek, jejichž mandát stanoví rada.
Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní své pověření.

Článek 4
Jmenování členů
1.

Rada se skládá z 27 členů.

2.
Členové rady jsou jmenováni Komisí a jsou oborníky
v oblasti pozorování Země, v oblasti životního prostředí nebo
v oblasti bezpečnosti.
(1) Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86.

4.
Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může zástupce Komise
požádat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odbornou
způsobilostí v souvislosti s určitým tématem, které je na
programu jednání, aby se zúčastnili práce rady nebo podsku
piny.
5.
Informace získané v rámci účasti na práci rady nebo
podskupiny nesmí být šířeny, pokud má Komise za to, že se
týkají důvěrných skutečností.
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6.
Rada a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách
Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Radou.
Komise zajišťuje sekretářské služby. Jednání rady a jejích
podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří jsou
zainteresování na projednávaných otázkách.
7.
Rada přijme svůj jednací řád na základě vzorového jedna
cího řádu přijatého Komisí.
8.
Komise může na internetu zveřejnit shrnutí, závěr, část
závěru nebo pracovní dokument rady, a to v původním jazyce
příslušného dokumentu.
Článek 6
Výdaje na zasedání
1.
V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad
externím odborníkům uhradí Komise členům, odborníkům
a pozorovatelům cestovní výlohy a popřípadě též výdaje na
pobyt vzniklé v souvislosti s činností rady.
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2.
Členům rady, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za
výkon funkce odměna.
3.
Výdaje na zasedání se hradí v mezích ročního rozpočtu,
který radě přidělí příslušné útvary Komise.
Článek 7
Vstup v platnost a použitelnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se do 31. prosince 2011.

V Bruselu dne 5. února 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

