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KOMISIJA

KOMISIJAS LĒMUMS
(2005. gada 23. decembris),
ar ko izveido Augsta līmeņa darba grupu konkurētspējas, enerģētikas un vides jautājumos
(2006/77/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(5)

Tāpēc ir jāizveido Augsta līmeņa darba grupa konkurētspējas, enerģētikas un vides jautājumos un jādefinē tās
pilnvaras un struktūra,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

tā kā:
1. pants
(1)

(2)

(3)

(4)

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 2. pantā Kopienai
un dalībvalstīm ir uzdots veicināt harmonisku, līdzsvarotu un stabilu saimnieciskās darbības attīstību, panākt
augstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmeni,
vīriešu un sieviešu vienlīdzību, paaugstināt dzīves līmeni
un dzīves kvalitāti, panākt ekonomisku un sociālu kohēziju un solidaritāti starp dalībvalstīm.

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Kopienas Lisabonas
programmas īstenošana: pamata politika ES ražošanas
stiprināšanai – ceļā uz integrētu rūpniecības politiku” (1)
Komisija paziņoja par nodomu apspriesties ar Augsta
līmeņa darba grupu konkurētspējas, enerģētikas un
vides jautājumos, jo īpaši par pamatproduktu un starpproduktu rūpniecību.

Augsta līmeņa darba grupas uzdevums būtu sniegt ieguldījumu starp rūpniecības, enerģētikas un vides politikām
esošās saistības izpētē un nodrošināt atsevišķu iniciatīvu
saskaņotību, paaugstinot stabilitāti un konkurētspēju,
izmantojot attiecīgo ieinteresēto pušu proporcionālu līdzdalību, sniegt ieguldījumu stabilas un plānojamas normatīvās bāzes izveidē, kurā konkurētspējas, enerģētikas un
vides politikas iet roku rokā, jo īpaši balstoties uz šajā
jomā veiktās izpētes rezultātiem.

Augsta līmeņa darba grupā jābūt pārstāvētiem Komisijas,
dalībvalstu, Eiropas Parlamenta un attiecīgo ieinteresēto
pušu, jo īpaši rūpniecības un pilsoniskās sabiedrības,
tostarp patērētāju, arodbiedrību, NVO un pētniecības
/akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

(1) KOM(2005) 474, 5.10.2005.

Ar šo Komisija izveido Augsta līmeņa darba grupu (turpmāk –
“grupa”).

2. pants
Pilnvaras
Grupa ir pilnvarota risināt jautājumus, kuros ir savstarpēji saistītas konkurētspējas, enerģētikas un vides politikas jomas. Pilnvaras piešķir uz diviem gadiem, tās var pagarināt ar Komisijas
lēmumu.

Grupa visatbilstošākajā veidā sniedz ieteikumus, adresējot tos
Kopienas un dalībvalstu politikas veidotājiem, rūpniecības un
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

3. pants
Sastāvs – dalībnieku iecelšanas kārtība
1.
Komisija par grupas dalībniekiem ieceļ rūpniecības, enerģētikas un vides jomās kompetentas un atbildīgas augsta līmeņa
personas.

2.

Grupa sastāv augstākais no 28 dalībniekiem.

3.

Ir spēkā šādi nosacījumi:

— dalībnieku uzdevums ir sniegt savu atzinumu privātpersonas
statusā. Katrs grupas dalībnieks izvirza individuālu pārstāvi
sagatavošanas apakšgrupai, turpmāk tekstā – “sagatavošanas
apakšgrupa”;
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— grupas dalībnieki pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad
viņi atsakās no savām pilnvarām, viņu vietā ieceļ citus vai arī
līdz savu pilnvaru beigām;
— grupas dalībniekus, kuri vairs nespēj efektīvi piedalīties
grupas darbā, atsakās no pilnvarām vai neievēro šā panta
pirmā ievilkuma vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
287. panta noteikumus, uz atlikušo pilnvaru laiku var
aizstāt;
— individuāli iecelto grupas dalībnieku vārdus publicē Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē
un/vai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Informāciju par grupas dalībnieku vārdiem apkopo, apstrādā un
publicē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.
gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti (1).
4. pants
Darbība
1.

Grupu vada Komisija.

2.
Sagatavošanas apakšgrupa sagatavo diskusijas un grupas
apstiprināšanai nododamos nostājas dokumentus un ieteikumus
veicamajām darbībām un/vai politikas pasākumiem, tā cieši
sadarbojas ar Komisijas dienestiem.
3.
Grupa ar īpašu pasākumu palīdzību iesaista ekspertus un
ieinteresētās personas, tā var izveidot ierobežotu skaitu īpašo
grupu noteiktu jautājumu izskatīšanai grupas noteikto pilnvaru
ietvaros; īpašās grupas izformē, tiklīdz tās ir izpildījušas savu
uzdevumu.
4.
Ja tas ir lietderīgi un/vai nepieciešami, Komisija var lūgt
piedalīties grupas vai īpašās grupas darbā ekspertus vai novērotājus, kuriem ir īpaša kompetence darba kārtībā izskatāmajā
jautājumā.
5.
Grupas vai īpašo grupu darba procesā iegūtu konfidenciālu
informāciju nedrīkst izpaust.

(1) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

8.2.2006.

6.
Grupas, sagatavošanas apakšgrupas un īpašo grupu
sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas
noteiktām procedūrām un grafiku. Komisija nodrošina sekretariāta pakalpojumus.
7.
Grupa lemj par jautājumiem, kas iekļaujami apspriešanai
darba kārtībā.
8.
Komisija var publicēt kopsavilkumu, secinājumus, secinājumu daļu vai grupas darba dokumentu attiecīgā dokumenta
oriģinālvalodā.
5. pants
Sanāksmju izdevumi
Komisija saskaņā ar tajā spēkā esošajiem noteikumiem atmaksā
ceļojuma un uzturēšanās izdevumus, kas grupas dalībniekiem,
sagatavošanas apakšgrupas dalībniekiem, ekspertiem un novērotājiem radušies saistībā ar grupas veiktajām darbībām. Grupas,
sagatavošanas apakšgrupas un īpašo grupu dalībniekiem par
veiktajiem uzdevumiem atlīdzību nemaksā.
Sanāksmju izdevumus atmaksā attiecīgajai struktūrvienībai
piešķirto apropriāciju robežās saskaņā ar ikgadējo resursu
sadales procedūru.
6. pants
Stāšanās spēkā
Lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 23. decembrī
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN

