L 126/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

19.5.2005

II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 april 2005
om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt
(2005/380/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT
FÖLJANDE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, och

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I kommissionens meddelande ”Modernare bolagsrätt och
effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen – Handlingsplan” (1), som antogs i maj 2003 identifieras ett antal
åtgärder som måste vidtas för att modernisera, förenkla
och komplettera regelverket för bolagsrätt och företagsstyrning.
I åtgärdsplanen erkänns vikten av samråd med experter
och offentliga samråd som ett nödvändigt inslag i utvecklingen av bolagsrätt och företagsstyrning på gemenskapsnivå.
Gruppen bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt bör därför inrättas för att tjäna som
ett organ för reflexion, debatt och rådgivning som skall
bistå kommissionen på området företagsstyrning och bolagsrätt, särskilt i samband med de åtgärder som aviseras
i åtgärdsplanen. Därför är det lämpligt att se till att det i
gruppen finns särskilt högt kvalificerade personer, verksamma inom näringslivet och den akademiska världen
eller det civila samhället, som kan bidra med sin specifika
kunskap om företagsstyrning och bolagsrätt på gemenskapsnivå.

En grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning
och bolagsrätt inom gemenskapen (nedan kallad ”gruppen”) inrättas härmed.

Artikel 2
Gruppens roll skall bestå i att på kommissionens begäran förse
denna med teknisk rådgivning avseende kommissionens initiativ
på området företagsstyrning och bolagsrätt. Gruppens ordförande kan föreslå att kommissionen rådfrågar gruppen i relevanta ärenden.

Artikel 3
Gruppen skall omfatta maximalt 20 ledamöter, vilka skall hämtas från näringslivet och den akademiska världen eller det civila
samhället, vilkas erfarenheter och kompetens inom företagsstyrning och bolagsrättsliga frågor skall vara allmänt erkända på
gemenskapsnivå. Gruppens ledamöter skall utses av kommissionen. Utnämningen skall grunda sig på personliga meriter. Ledamöter av gruppen skall förse kommissionen med råd utan att ta
emot instruktioner utifrån.

I bilagan återges en förteckning över medlemmarna.

Artikel 4
(4)

Gruppen bestående av fristående experter på bolagsstyrning och bolagsrätt bör själv fastställa sin arbetsordning
och arbeta med på ett sätt som helt och fullt iakttar
gemenskapsinstitutionernas roll och befogenheter.

(1) KOM(2003) 284 slutlig.

Mandattiden för gruppens ledamöter skall vara tre år. Mandatet
skall kunna förlängas. Vid slutet av treårsperioden skall gruppens ledamöter sitta kvar till dess att ersättare har utsetts eller
mandaten har förnyats. Om en ledamot avgår eller avlider under
mandatperioden skall kommissionen utse en ny ledamot i enlighet med artikel 3.
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Artikel 5
Förteckningen över gruppens ledamöter skall i informationssyfte
offentliggöras av kommissionen i Europeiska unionens officiella
tidning.
Artikel 6
Gruppens ordförande skall vara en företrädare för kommissionen.
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Kommissionen skall förse gruppen med sekretariatsresurser.
Berörd personal från kommissionen skall ha rätt att delta i
gruppens och arbetsgruppernas möten samt ha rätt att delta
i diskussionen.
Kommissionen skall ha rätt att på Internet offentliggöra följande: slutsatser, delar av slutsatser eller arbetsdokument på ursprungsspråket från gruppen eller arbetsgrupperna.
Artikel 8

Gruppen får i samråd med kommissionen inrätta arbetsgrupper
som ges särskilt mandat att studera specifika ämnen. Arbetsgrupperna skall upplösas så snart deras mandat löpt ut.
Kommissionen får bjuda in experter och observatörer med specifik kunskap att delta i gruppens eller arbetsgruppernas arbete.
Artikel 7
Gruppen och arbetsgrupperna skall normalt mötas i kommissionens lokaler i en form och enligt en tidsplan som bestäms av
kommissionen.

Kommissionen skall i enlighet med gällande regler inom institutionen ersätta de kostnader för resor och utlägg som medlemmar, observatörer och experter ådrar sig i samband med gruppens verksamhet. Själva arbetet skall vara oavlönat.
Artikel 9
Detta beslut skall tillämpas till och med den 27 april 2008.
Utfärdat i Bryssel den 28 april 2005.
På kommissionens vägnar

Gruppen skall anta sin egen arbetsordning på grundval av ett
förslag som skall läggas fram av kommissionen.

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER
Gintautas BARTKUS
Theodor BAUMS
Francesco CHIAPPETTA
Thomas COURTNEY
Jean-Pierre HELLEBUYCK
Erich KANDLER
Mrs Vanessa KNAPP
Vratislav KULHÁNEK
Jukka MÄHÖNEN
Stilpon NESTOR
Jesper Bo NIELSEN
Jósef OKOLSKI
Leonardo PEKLAR
Colin PERRY
Enrique PIÑEL LÓPEZ
Geert RAAIJMAKERS
Joëlle SIMON
Mario STELLA-RICHTER
Daniela WEBER-REY
Patrick ZURSTRASSEN
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