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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2008
για τη σύσταση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου αρμόδιας για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
γεωργικών προϊόντων
(2008/359/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη δημοσιοποίηση των
πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας με την επιφύλαξη
των κανόνων της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας
όπως καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης
2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (2).

(7)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μέλη της ομάδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 1 της συνθήκης, η
Κοινότητα και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα
της βιομηχανίας της Κοινότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 157
παράγραφος 2 τα κράτη μέλη συνεννοούνται μεταξύ τους
και με την Επιτροπή και, εφόσον χρειάζεται, συντονίζουν τις
δράσεις τους. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού
αυτού.
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής — Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (1),
δήλωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει πρωτοβουλία για τον
κλάδο των τροφίμων η οποία θα αφορά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων της Κοινότητας.
Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να συσταθεί ομάδα υψηλού
επιπέδου, η οποία να αποτελείται κυρίως από εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
γεωργικών τροφίμων της Κοινότητας και συναφείς προκλήσεις, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η υγεία, το περιβάλλον. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν τα καθήκοντα της εν
λόγω ομάδας και η διάρθρωσή της.
Η ομάδα αυτή πρέπει να εξετάσει ζητήματα που καθορίζουν
και θα καθορίζουν στο μέλλον την ανταγωνιστικότητα της
βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων της Κοινότητας. Με βάση
την έκβαση των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο
εσωτερικό της, η ομάδα πρέπει να καταρτίσει μια δέσμη
συστάσεων πολιτικής για τον συγκεκριμένο τομέα, με
σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
γεωργικών τροφίμων σύμφωνα με τις κοινοτικές πολιτικές,
και ιδίως τους στόχους της ασφάλειας των τροφίμων και της
υγείας, της γεωργικής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ομάδα αυτή πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους της
Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων, ιδίως
από τους παραγωγούς και τους χρήστες της βιομηχανίας
γεωργικών τροφίμων, τους καταναλωτές και την κοινωνία
των πολιτών.

(1) COM(2007) 374 τελικό της 4.7.2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ομάδα υψηλού επιπέδου αρμόδια για την ανταγωνιστικότητα
της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων
Δημιουργείται ομάδα υψηλού επιπέδου αρμόδια για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων (στο εξής «η
ομάδα»).
Άρθρο 2
Καθήκοντα
Τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα εξής:
1. εξέταση ζητημάτων που καθορίζουν και θα καθορίζουν στο
μέλλον την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων της Κοινότητας·
2. καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστική
θέση και τη βιωσιμότητα της κοινοτικής βιομηχανίας γεωργικών
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προκλήσεων
και τάσεων με αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα·
3. κατάρτιση δέσμης συστάσεων πολιτικής ειδικά για αυτόν τον
τομέα, οι οποίες θα απευθύνονται στους αρμόδιους για τη
χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Διαβούλευση
Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη της ομάδας για οποιοδήποτε
ζήτημα σχετικό με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων της Κοινότητας.
(2) ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/548/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 215 της 5.8.2006,
σ. 38).
(3) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

L 120/16

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 4
Σύνθεση — Διορισμός
1.
Τα μέλη της ομάδας διορίζονται από την Επιτροπή μεταξύ
ειδικών υψηλού επιπέδου με ικανότητες και αρμοδιότητες σε τομείς
συναφείς με την ανταγωνιστικότητα και τις σχετικές προκλήσεις της
βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων της Κοινότητας.
2.
Η ομάδα απαρτίζεται από 27 μέλη, κατ’ ανώτατο όριο, με την
ακόλουθη σύνθεση:
α) 8 εκπροσώπους των κρατών μελών,
β) 13 εκπροσώπους της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων,
γ) 6 εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματικών
ενώσεων.
3.
Τα μέλη της ομάδας διορίζονται προσωποπαγώς για την
εμπειρογνωμοσύνη τους και συμβουλεύουν την Επιτροπή με αμερόληπτο τρόπο.
4.
Κάθε μέλος της ομάδας ορίζει έναν προσωπικό εκπρόσωπο σε
μια προπαρασκευαστική υποομάδα, η οποία δημιουργείται δυνάμει
του άρθρου 5 παράγραφος 2.
5.
Τα μέλη διορίζονται για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης και
διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρις ότου αντικατασταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου ή μέχρι τη
λήξη της εντολής τους.
6.
Τα μέλη αντικαθίστανται για τον υπόλοιπο χρόνο της εντολής
τους εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ένα μέλος παραιτείται·
β) ένα μέλος δεν είναι πλέον ικανό να συμβάλλει αποτελεσματικά
στις συζητήσεις της ομάδας·
γ) ένα μέλος δεν τηρεί το άρθρο 287 της συνθήκης.
7.
Τα μέλη δηλώνουν εγγράφως τη δέσμευσή τους να ενεργούν
προς το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, δηλώνουν εάν υπάρχει
κάποιο συμφέρον που θα έθιγε την ανεξαρτησία τους.
8.
Τα ονόματα των μελών δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της
Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και στο μητρώο
ομάδων εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Επιτροπή. Τα ονόματα των
μελών συγκεντρώνονται, υφίστανται επεξεργασία και δημοσιεύονται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1.

Η προεδρία της ομάδας ασκείται από την Επιτροπή.
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2.
Μια υποομάδα (στο εξής «υποομάδα “sherpa”») προετοιμάζει
τις συζητήσεις, τα έγγραφα λήψης θέσης και τις συμβουλές για τις
ενέργειες ή/και τα μέτρα πολιτικής που συνιστά η ομάδα. Συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της Επιτροπής με σκοπό την προετοιμασία των εργασιών κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας.
3.
Η ομάδα δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να
συστήσει υποομάδες για την εξέταση ειδικών θεμάτων σύμφωνα με
τους όρους αναφοράς που καταρτίζονται από την ομάδα. Οι υποομάδες αυτές διαλύονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους.
4.
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει από εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές με ειδικές γνώσεις σε ένα θέμα της
ημερήσιας διάταξης να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας ή
στις συζητήσεις ή τις εργασίες των υποομάδων ή ad hoc ομάδων.
5.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη συμμετοχή στις
συζητήσεις ή τις εργασίες της ομάδας ή ad hoc ομάδων ή υποομάδων δεν δημοσιοποιούνται αν η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για
εμπιστευτικά θέματα.
6.
Κατά κανόνα, η ομάδα, η υποομάδα «sherpa» και οι άλλες
υποομάδες συνεδριάζουν στους χώρους της Επιτροπής σύμφωνα με
τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που αυτή έχει ορίσει. Η
Επιτροπή παρέχει υπηρεσίες γραμματείας. Στις συνεδριάσεις της
ομάδας ή των υποομάδων της δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι
της Επιτροπής οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες.
7.
Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση
τους πρότυπους κανόνες διαδικασίας τους οποίους έχει θεσπίσει η
Επιτροπή.
8.
Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει σε έγγραφα ή στο Διαδίκτυο, σε ειδικό δικτυακό τόπο, στην αυθεντική γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου, περιλήψεις, συμπεράσματα, ή επιμέρους συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας της ομάδας, διαδικασίες και εκθέσεις.
Άρθρο 6
Λήξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την 1η Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή αποφασίζει, πριν από την εν λόγω ημερομηνία, σχετικά με
πιθανή παράταση της.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2008.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος

