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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 29. června 1984
o strukturách a postupech pro řízení a koordinaci činností Společenství v oblasti výzkumu, rozvoje
a demonstrací
(84/338/Euratom, ESUO, EHS)
Článek 2

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvy o založení Evropských společenství,
s ohledem na návrh Komise (1),

1. Úkolem poradních výborů pro řízení a koordinaci je pomáhat
Komisi s jejím úkolem vymezit a připravit činnosti v oblasti
výzkumu, rozvoje a demonstrací a s řízením a koordinací funkcí,
které jsou spjaty s uskutečňováním vědecké a technické strategie
Společenství.

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
2. Poradní výbory pro řízení a koordinaci
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),
vzhledem k tomu, že Rada přijala dne 14. ledna 1974 usnesení
o koordinaci vnitrostátních politik a o vymezení akcí zájmu Společenství v oblasti vědy a technologie (4);
vzhledem k tomu, že Komise zaslala Radě sdělení ze dne 21. prosince 1982 o evropské strategii ve vědě a technice (rámcový program 1984 až 1987);
vzhledem k tomu, že Rada přijala dne 25. července 1983 usnesení o rámcových programech pro činnosti Společenství v oblasti
výzkumu, rozvoje a demonstrací a o prvním rámcovém programu 1984 až 1987 (5);
vzhledem k tomu, že je nezbytné, má-li být strategie navrhovaná
Komisí uskutečněna, aby byly struktury a postupy řízení a koordinace upraveny za účelem dosažení větší účinnosti orgánů Společenství a zejména racionalizace současného systému;
vzhledem k tomu, že bylo přihlédnuto ke stanovisku Výboru pro
vědecký a technický výzkum (CREST),
ROZHODLA TAKTO:

a) informují Komisi a radí jí ve vědeckých a technických otázkách v oblastech své působnosti;
b) pravidelně porovnávají vnitrostátní programy vědeckého
výzkumu a technologického rozvoje v oblastech zájmu Společenství a poskytují Komisi informace týkající se takového
srovnání s cílem určit koordinační opatření, která by mohla
být přijata mezi členskými státy;
c) pomáhají Komisi určit a vybrat na základě vědeckých a technických cílů vymezených v rámcovém programu témata nebo
akce, které by mohly být předmětem činností Společenství
v oblasti výzkumu, rozvoje a demonstrací;
d) přispívají k co nejlepšímu plnění programů Společenství
v oblasti výzkumu, rozvoje a demonstrací, za které nese odpovědnost Komise, a zejména k podrobnému vymezení projektů
a k jejich výběru a hodnocení výsledků a k zajištění lepší vazby
mezi plněním programů na úrovni Společenství a odpovídajícími pracemi v oblasti výzkumu a rozvoje prováděnými
v členských státech na jejich vlastní odpovědnost;
e) vydávají stanoviska k navrhované vědecké a technické spolupráci mezi Evropskými společenstvími, třetími zeměmi anebo
mezinárodními organizacemi v oblastech své působnosti.

Článek 1
Při Komisi se zřizují poradní výbory pro řízení a koordinaci
uvedené v příloze.
Jejich seznam bude revidován a doplňován podle potřeby
s přihlédnutím k novým programovým rozhodnutím.

Článek 3
1. Každý poradní výbor pro řízení a koordinaci zřizuje Komise
na základě jmenování podaných členskými státy.
2. Skládá se ze

(1) Úř. věst. C 113, 27.4.1983, s. 4.
(2) Úř. věst. C 307, 14.11.1983, s. 112 a
Úř. věst. C 351, 24.12.1983, s. 10.
(3) Úř. věst. C 341, 19.12.1983, s. 51.
(4) Úř. věst. C 7, 29.1.1974, s. 2.
(5) Úř. věst. C 208, 4.8.1983, s. 1.

— dvou zástupců z každého členského státu, jejichž funkční
období je čtyřleté a kterým mohou pomáhat nebo které
mohou nahradit vnitrostátní odborníci za podmínek uvedených v článku 4,

01/sv. 1

Úřední věstník Evropské unie

CS

— dvou zástupců z Komise, kterým mohou pomáhat, nebo které
mohou nahradit jiní zástupci za podmínek uvedených
v článku 4,
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— článku 4 rozhodnutí Rady 79/345/Euratom ze dne
27. března 1979 o bezpečnosti tepelných vodních reaktorů (4),

— z jednoho předsedy.
— článku 5 rozhodnutí Rady 81/213/EHS ze dne
3. března 1981 o ochraně životního prostředí a klimatologii (5),

3. Předseda každého poradního výboru pro řízení a koordinaci je
zvolen ze zástupců členských států v souladu s jednacím řádem.
Jeho funkční období je dvouleté a jednou obnovitelné. Členský
stát, z něhož pochází předseda, jmenuje osobu, která jej zastupuje.

— článku 3 rozhodnutí Rady 81/1014/EHS ze dne 15. prosince 1981 o textilním a oděvním odvětví (6),

4. Sekretariát zajišťuje Komise.
— článku 4 rozhodnutí Rady 81/1032/EHS ze dne 7. prosince 1981 o molekulární biologii (7),

5. Každý poradní výbor pro řízení a koordinaci přijme svůj jednací řád.
6. Každý poradní výbor pro řízení a koordinaci se schází alespoň
jednou ročně.

— článku 3 rozhodnutí Rady 82/402/EHS ze dne
17. května 1982 o surovinách (8),

Článek 4

— článku 3 rozhodnutí Rady 82/752/EHS ze dne 4. listopadu 1982 o pokročilém řešení systému strojového
překládání (9),

Poradní výbory pro řízení a koordinaci organizují svou práci tak,
aby získávaly odborné rady, které mohou potřebovat, a schází se
v různých sestavách podle povahy úkolů, které mají plnit. Za
tímto účelem mohou každý členský stát a Komisi zastupovat při
každé schůzi poradních výborů pro řízení a koordinaci nejvýše tři
osoby vybrané ze zástupců nebo odborníků uvedených
v článku 3.

— článku 3 rozhodnutí Rady 82/837/EHS ze dne 3. prosince 1982 o vědě a technice sloužící rozvoji (10),
— článku 4 rozhodnutí Rady 82/839/EHS ze dne 22. listopadu 1982 o vlivu zpracování na fyzikální vlastnosti
potravin (11),

Článek 5
1. Poradní výbory pro řízení a koordinaci mohou zřídit ad hoc
pracovní skupiny pro plnění jasně vymezených a časově omezených úkolů.

— článku 4 rozhodnutí Rady 84/197/EHS ze dne
2. dubna 1984 o používání dřevnato-buničitých vedlejších
produktů a jiných rostlinných zbytků pro krmení
zvířat (12),

2. Ad hoc pracovním skupinám předsedá člen poradního výboru
pro řízení a koordinaci. Skládají se z nejvýše dvou členů z každého členského státu a ze dvou zástupců Komise.

— článku 4 rozhodnutí Rady 84/304/EHS ze dne
24. května 1984 o vlivu zpracovávání a distribuce na kvalitu a výživovou hodnotu potravin (13)

Článek 6
Komise dbá na zajištění všech nezbytných vazeb mezi
jednotlivými poradními výbory pro řízení a koordinaci. Ve
stanoviscích vydávaných poradními výbory pro řízení
a koordinaci se uvádějí případné menšinové postoje. Komise je
soustavně předává Evropskému parlamentu a Radě.
Článek 7

se rozpouštějí.
b) Všechny ostatní poradní výbory pro řízení programů (PVŘP)
uvedené v odstavci 1 usnesení Rady ze dne 18. července 1977 (14) se rozpouštějí s výjimkou Poradního výboru
pro řízení programů týkajícího se programu využití reaktoru
HFR a dále Poradního výboru pro řízení programů pro správu

a) Výbory uvedené v
— článku 3 rozhodnutí Rady 78/264/Euratom ze dne
6. března 1978 o průzkumu a těžbě uranu (1), ve znění
rozhodnutí 81/364/Euratom (2),
— článku 4 rozhodnutí Rady 84/60/Euratom ze dne
31. ledna 1978 o vyřazování jaderných zařízení (3),
(1) Úř. věst. L 72, 14.3.1978, s. 12.
(2) Úř. věst. L 137, 23.5.1981, s. 44.
(3) Úř. věst. L 36, 8.2.1984, s. 23.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Úř. věst. L 83, 3.4.1979, s. 21.
Úř. věst. L 101, 11.4.1981, s. 1.
Úř. věst. L 367, 23.12.1981, s. 29.
Úř. věst. L 375, 30.12.1981, s. 1.
Úř. věst. L 174, 21.6.1982, s. 23.
Úř. věst. L 317, 13.11.1982, s. 19.
Úř. věst. L 352, 14.12.1982, s. 24.
Úř. věst. L 353, 15.12.1982, s. 25.
Úř. věst. L 103, 16.4.1984, s. 23.
Úř. věst. L 151, 7.6.1984, s. 46.
Úř. věst. C 192, 11.8.1977, s. 1.
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a ukládání radioaktivního odpadu, který je zachován pro
jediný účel radit Komisi při provádění akčního plánu Společenství v oblasti radioaktivního odpadu během doby trvání
plánu, neboť tento účel je stanoven usnesením Rady ze dne
18. února 1980 (1).
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Článek 9

Nejdéle po uplynutí doby tří let budou struktury a postupy
stanovené tímto rozhodnutím přezkoumány na základě zprávy
Komise s cílem zhodnotit jejich účinnost a případně je zdokonalit.

Článek 10
Článek 8
Nové poradní výbory pro řízení a koordinaci uvedené v článku 1
zahájí činnost ve lhůtě nejvýše šesti měsíců od vstupu tohoto
rozhodnutí v platnost.
Výbory rozpuštěné na základě článku 7 pokračují v plnění svých
úkolů do doby, než začnou účinně pracovat nové poradní výbory
pro řízení a koordinaci.

(1) Úř. věst. C 51, 29.2.1980, s. 4.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Lucemburku dne 29. června 1984.
Za Radu
předseda
L. FABIUS
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PŘÍLOHA
VÝBORY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZŘÍZENY
Odvětví

PRŮMYSL

Výbory

1. Průmyslová technologie
2. Vědecké a technické normy
3. Biotechnologie

SUROVINY A JINÉ MATERIÁLY

4. Suroviny a jiné materiály

ENERGIE

5. Jaderná štěpná energie
— Reaktory a bezpečnost, kontrola štěpných materiálů
6. Jaderná štěpná energie
— Palivové cykly/zpracování a ukládání odpadu
7. Energie jiná než jaderná

POMOC ROZVOJI

8. Výzkum spjatý s rozvojem

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

9. Lékařský a zdravotní výzkum
10. Ochrana proti záření

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

11. Životní prostředí a klimatologie

JAZYKY

12. Jazykovědné problémy
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