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KOMISIJA

KOMISIJOS SPRENDIMAS
2005 m. gruodžio 23 d.
įsteigiantis Konkurencingumo, energetikos ir aplinkos aukšto lygio atstovų grupę
(2006/77/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(5)

Todėl reikia įkurti Konkurencingumo, energetikos ir
aplinkos aukšto lygio atstovų grupę ir detalizuoti jos
įgaliojimus bei struktūras,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Europos bendrijos steigimo sutarties 2 straipsnyje Bendrija ir valstybės narės įpareigojamos skatinti sklandžią,
suderintą ir tolydžią ekonominės veiklos plėtotę, siekti
aukšto lygio užimtumo ir socialinės apsaugos, vyrų ir
moterų lygybės, tvaraus ir neinfliacinio augimo, didelio
konkurencingumo ir ekonominės veiklos rezultatų
konvergencijos, aukšto lygio aplinkos apsaugos ir jos
kokybės gerinimo, gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės
gerėjimo bei valstybių narių ekonominės ir socialinės
sanglaudos bei solidarumo.
Remdamasi Komisijos Komunikatu „Bendrijos Lisabonos
programos įgyvendinimas – Politikos nuostatos ES
gamybai stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į
pramonės politiką“ (1) Komisija paskelbė ketinanti kreiptis
rekomendacijų, ypač dėl pagrindinių ir tarpinių produktų
pramonės šakų, į Konkurencingumo, energetikos ir
aplinkos aukšto lygio atstovų grupę.

Aukšto lygio atstovų grupė turėtų būti sudaryta taip, kad
padėtų analizuoti pramonės, energetikos ir aplinkos politikos sričių sąsajas, užtikrinti, kad atskiros iniciatyvos
būtų tarpusavyje suderintos, ir kartu būtų didinamas
tvarumas ir konkurencingumas. Be to, joje proporcingai
dalyvaujančios atitinkamų sričių suinteresuotosios šalys
turėtų padėti sukurti stabilią ir prognozuojamą teisinę
sistemą, kurioje konkurencingumo, energetikos ir
aplinkos sritys, vadovaujantis jų moksliniais tyrimais,
būtų tarpusavyje suderintos.

Aukšto lygio atstovų grupėje turėtų dalyvauti Komisijos,
valstybių narių, Europos Parlamento ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių – pramonės, visuomenės, inter alia, vartotojų, profesinių sąjungų, NVO ir mokslo ir (arba) akademinės visuomenės atstovai.

(1) KOM(2005) 474, galutinis, 2005 10 5.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Komisija įkuria aukšto lygio atstovų grupę (toliau – grupė).

2 straipsnis
Įgaliojimai
Grupė įgaliojama svarstyti konkurencingumo, energetikos ir
aplinkos politikos sričių bendrus klausimus. Įgaliojimai suteikiami dvejiems metams. Jie gali būti pratęsiami Komisijos sprendimu.

Grupė pačia tinkamiausia forma teikia rekomendacijas nacionalinės ir Bendrijos politikos formuotojams, taip pat pramonės ir
pilietinės visuomenės organizacijoms.

3 straipsnis
Sudėtis ir narių skyrimas
1.
Komisija skiria grupės narius – aukšto lygio specialistus,
kompetentingus ir užimančius svarbias pareigas pramonės, energetikos ir aplinkos srityse.

2.

Grupę sudaro ne daugiau kaip 28 nariai.

3.

Taikoma tokia nuostata:

— nariai skiriami dėl savo asmeninės kompetencijos. Kiekvienas grupės narys skiria asmeninį atstovą į parengiamąjį
pogrupį, toliau – „šerpų“ pogrupis;
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— grupės nariai eina savo pareigas iki jie atsistatydina, yra
pakeičiami arba baigiasi jų įgaliojimai;

5.
Dalyvaujant grupės arba ad hoc grupės svarstymuose gauta
konfidenciali informacija neturi būti atskleidžiama.

— nariai, kurie nebe veiksmingai dalyvauja grupės svarstymuose, atsistatydina arba nevykdo šio straipsnio 1 dalyje
arba Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje
numatytų sąlygų, gali būti pakeičiami likusiam įgaliojimų
laikotarpiui;

6.
Paprastai grupė, „šerpų“ pogrupis ir ad hoc grupės renkasi
Komisijos patalpose ir laikosi jos nustatytos tvarkos bei dienotvarkės. Komisija teikia sekretoriato paslaugas.

— atskirai skiriamų narių vardai ir pavardės skelbiami Įmonių
ir pramonės GD interneto svetainėje ir (arba) Europos
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Narių vardai ir pavardės
renkami, apdorojami ir skelbiami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių
duomenų judėjimo (1).
4 straipsnis
Darbo tvarka
1.

7.
Grupė nusprendžia, kokie klausimai turi būti įtraukiami į
diskusijų darbotvarkę.
8.
Komisija gali konkretaus dokumento originalo kalba
paskelbti jo santrauką, išvadas arba dalines išvadas arba grupės
darbo dokumentą.
5 straipsnis
Susirinkimų išlaidos
Komisija pagal savo galiojančias nuostatas kompensuoja narių,
„šerpų“, ekspertų ir stebėtojų su grupės veikla susijusias kelionės
ir pragyvenimo išlaidas. Grupės, „šerpų“ pogrupio ir ad hoc
grupių nariai atlygio už savo darbą negauna.

Grupei pirmininkauja Komisija.

2.
„Šerpų“ pogrupis parengia diskusijas, pozicijų dokumentus
ir rekomendacijas imtis tam tikrų veiksmų ir (arba) politikos
priemonių, kuriuos grupė gali tvirtinti; jis glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos tarnybomis.

Susirinkimų išlaidos kompensuojamos tiek, kiek numatyta
konkrečiam departamentui metine išteklių skyrimo tvarka skirta
asignavimų.
6 straipsnis
Įsigaliojimas

3.
Grupė siekia gauti ekspertų ir suinteresuotųjų šalių
nuomones ad hoc priemonėmis, o konkretiems klausimams išnagrinėti gali įkurti ribotą ad hoc grupių skaičių, kurioms veiklos
įgaliojimus nustato grupė; kai tik ad hoc grupė baigia savo
užduotį, ji yra išformuojama.
4.
Jei tai būtų naudinga arba būtina, Komisija gali paprašyti
ekspertų arba stebėtojų, turinčių ypatingos kompetencijos
darbotvarkės klausimu, dalyvauti grupės arba ad hoc grupių
svarstymuose.

(1) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 23 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas

