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KOMISIA

ROZHODNUTIE KOMISIE
z 23. decembra 2005,
ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre súťaž, energetiku a životné prostredie
(2006/77/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(5)

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

Skupina na vysokej úrovni pre súťaž, energetiku
a životné prostredie sa musí preto zriadiť a jej oblasť
pôsobnosti a štruktúra musí byť podrobne stanovená,

V článku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
bolo Spoločenstvo a členské štáty poverené úlohou
podporovať harmonický, vyvážený a udržateľný rozvoj
hospodárskej činnosti, vysokú úroveň zamestnanosti
a sociálnej ochrany, rovnoprávnosť medzi mužmi
a ženami, udržateľný rast bez inflácie, vysoký stupeň
konkurencieschopnosti a konvergenciu hospodárskej
výkonnosti, vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality
životného prostredia, zvyšovanie životnej úrovne
a kvality života, ekonomickú a sociálnu súdržnosť
a solidaritu medzi členskými štátmi.
V súlade s oznámením Komisie s názvom Implementácia
Lisabonského programu Spoločenstva: politický rámec na
posilňovanie výroby EÚ – k integrovanejšiemu prístupu
k priemyselnej politike (1), Komisia oznámila zámer
vyzvať skupinu na vysokej úrovni pre súťaž, energetiku
a životné prostredie, najmä pokiaľ ide o základné odvetvia a odvetvia polovýrobkov.
Mala by sa zriadiť skupina na vysokej úrovni, aby preskúmala prepojenia medzi priemyselnou, energetickou
a environmentálnou politikou a zabezpečila súvislosť
individuálnych iniciatív pri zlepšovaní tak udržateľnosti,
ako aj konkurencieschopnosti; a aby prispela prostredníctvom vyváženej účasti príslušných zainteresovaných strán
k vytvoreniu stabilného a priehľadného regulačného
rámca, kde by súťaž, energetika a životné prostredie
boli v súlade, najmä pri budovaní výskumu v tejto
oblasti.
Skupina na vysokej úrovni by mala okrem iného zjednotiť zástupcov Komisie, členských štátov, Európskeho
parlamentu a príslušné zainteresované skupiny, a to priemysel a občiansku spoločnosť, ďalej spotrebiteľov,
odbory, nevládne organizácie a pracovníkov výskumu
a akademického prostredia.

(1) KOM(2005) 474, konečné znenie z 5. októbra 2005.

Článok 1
Komisia týmto zriaďuje skupinu na vysokej úrovni, ďalej len
„skupina“.

Článok 2
Mandát
Skupina je poverená riešiť také otázky, kde sa navzájom prelínajú politiky súťaže, energetiky a životného prostredia. Mandát
je daný na dva roky: na základe rozhodnutia Komisie sa môže
predĺžiť.

Skupina zabezpečí v najvhodnejšom formáte poradenstvo,
určené tvorcom politiky na úrovni Spoločenstva a na národnej
úrovni, priemyslu a organizáciám občianskej spoločnosti.

Článok 3
Zloženie – menovanie
1.
Členov skupiny vymenúva Komisia spomedzi vysokopostavených osôb s právomocami a zodpovednosťou v oblasti
priemyslu, energetiky a životného prostredia.

2.

Skupina pozostáva maximálne z 28 členov.

3.

Uplatňujú sa tieto ustanovenia:

— Členovia sa vymenúvajú pre svoju oblasť jednotlivo. Každý
člen skupiny určí osobného zástupcu pre prípravnú podskupinu, ktorá sa ďalej uvádza len ako podskupina „sherpa“.
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— Členovia skupiny zostanú vo funkcii dovtedy, kým sa
nevzdajú funkcie, nebudú nahradení alebo sa ich mandát
neskončí.
— Členovia, ktorí už nie sú schopní efektívne prispievať na
rokovaniach skupiny, ktorí sa vzdajú funkcie alebo ktorí
nerešpektujú podmienky uvedené v prvom odseku tohto
článku alebo článku 287 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva, môžu byť nahradení na ostávajúce obdobie
svojho mandátu.
— Mená členov, ktorí sa menujú individuálne, sa uverejňujú na
internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre podnikanie
a priemysel a/alebo v Úradnom vestníku Európskej únie, v sérii
C. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú
v súlade s ustanovením nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov
inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe
takýchto údajov (1).
Článok 4
Spôsob práce
1.

Skupine predsedá Komisia.

2.
Podskupina sherpa pripraví rokovania, stanoviská a rady
na činnosť a/alebo opatrenia politiky, ktoré ma skupina schváliť;
bude úzko spolupracovať s útvarmi Komisie.
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5.
Dôverné informácie, ktoré sa získajú účasťou na rokovaní
v skupine alebo v skupinách ad hoc by sa nemali prezradiť.
6.
Skupina, podskupina sherpa a skupiny ad hoc sa obvykle
stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi
a harmonogramom, ktoré Komisia zaviedla. Komisia zabezpečuje sekretárske služby.
7.
Skupina rozhodne, ktoré body sa zahrnú do programu
rokovania.
8.
V jazyku originálu príslušného dokumentu môže skupina
uverejniť akékoľvek zhrnutie, závery alebo čiastočný záver ako
pracovný dokument skupiny.
Článok 5
Výdavky na stretnutia
Komisia uhrádza členom, príslušníkom podskupiny sherpa,
expertom a pozorovateľom výdavky na dopravu a stravu
v súvislosti s činnosťou skupiny v súlade s platnými ustanoveniami Komisie. Členovia skupiny, podskupiny sherpa a skupín
ad hoc nebudú za svoju činnosť odmeňovaní.
Výdavky na stretnutia sa hradia v rámci prostriedkov, pridelených príslušnému útvaru podľa ročných postupov prideľovania
prostriedkov.
Článok 6
Nadobudnutie účinnosti

3.
Skupina sa bude snažiť o príspevky expertov
a zainteresovaných strán prostredníctvom dohôd ad hoc
a môže založiť obmedzený počet skupín ad hoc na preskúmanie
špecifických otázok podľa oblasti pôsobnosti, ktorú skupina
zaviedla; skupiny ad hoc sa rozpustia, len čo splnia svoj mandát.
4.
Skupina môže požiadať expertov alebo pozorovateľov,
ktorí majú na programe špecifické znalosti o predmete, aby sa
zúčastnili na rokovaniach v skupine alebo skupinách ad hoc, ak
to bude užitočné a/alebo potrebné.

(1) Ú. v. ES L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. decembra 2005
Za Komisiu
Günter VERHEUGEN

podpredseda

