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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 28 päivänä huhtikuuta 2008,
elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryhmän perustamisesta
(2008/359/EY)
komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (2)
liitteessä vahvistettujen komission turvallisuussääntöjen
soveltamista.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
(7)

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 157 artiklan 1
kohdassa yhteisölle ja jäsenvaltioille annetaan tehtäväksi
huolehtia siitä, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn
kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. Perustamissopimuksen 157 artiklan 2 kohdassa erityisesti kehotetaan
jäsenvaltioita neuvottelemaan keskenään yhteydessä komission kanssa ja tarvittaessa sovittamaan yhteen toimintansa. Komissio voi tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi.

Tiedonannossaan ”Teollisuuspolitiikan väliarviointi –
EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto” (1)
komissio ilmoitti aikomuksestaan käynnistää yhteisön
elintarviketeollisuuden kilpailukykyä koskeva aloite.

Työryhmän jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä
olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) säännöksiä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevä korkean
tason työryhmä
Perustetaan elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevä korkean tason työryhmä, jäljempänä ’työryhmä’.

2 artikla
Tehtävät

(3)

(4)

(5)

Sen vuoksi on tarpeen perustaa korkean tason työryhmä,
joka koostuu pääasiassa asiantuntijoista yhteisön elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn ja siihen liittyvien haasteiden alalla, kuten elintarviketurvallisuuden, terveyden ja
ympäristön alalla, sekä määritellä kyseisen työryhmän
tehtävät ja rakenne.

Työryhmän olisi käsiteltävä kysymyksiä, jotka nyt ja tulevaisuudessa määrittävät yhteisön elintarviketeollisuuden
kilpailukykyä. Keskustelujen tulosten perusteella työryhmän olisi muotoiltava alakohtaisia toimintasuosituksia,
joilla voidaan parantaa elintarviketeollisuuden kilpailukykyä yhteisön politiikkojen mukaisesti huomioiden erityisesti elintarviketurvallisuuteen ja terveyteen liittyvät tavoitteet, maatalouspolitiikan ja kestävän kehityksen.

Työryhmän jäsenten olisi edustettava komissiota, jäsenvaltioita ja asianomaisia sidosryhmiä, erityisesti elintarvikkeiden tuotantoketjun alkupään tuottajia ja jatkokäyttäjiä
sekä kuluttajia ja kansalaisyhteiskuntaa.

Työryhmän tehtävänä on:

1) käsitellä kysymyksiä, jotka nyt ja tulevaisuudessa määrittävät
yhteisön elintarviketeollisuuden kilpailukykyä ja niihin liittyviä haasteita

2) määritellä tekijät, jotka vaikuttavat yhteisön elintarviketeollisuuden kilpailuasemaan ja kestävyyteen, mukaan luettuna
kilpailukykyyn vaikuttavat tulevaisuuden haasteet ja kehityslinjat

3) antaa alakohtaisia toimintasuosituksia yhteisön tason päättäjille.

3 artikla
Kuuleminen
Komissio voi kuulla työryhmää kaikissa yhteisön elintarviketeollisuuden kilpailukykyyn liittyvissä asioissa.

(6)

Olisi vahvistettava tietojen luovuttamista koskevat säännöt työryhmän jäsenten osalta rajoittamatta kuitenkaan

(1) KOM(2007) 374, 4.7.2007.

(2) EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/548/EY, Euratom (EUVL L 215, 5.8.2006,
s. 38).
(3) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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4 artikla

5 artikla

Jäsenten nimittäminen

Toiminta

1.
Komissio nimittää työryhmän jäsenet korkean tason asiantuntijoista, joilla on pätevyyttä ja vastuullinen asema aloilla,
jotka liittyvät Euroopan elintarviketeollisuuden kilpailukykyyn
ja siihen kuuluviin haasteisiin.
2.

7.5.2008

Työryhmässä on 27 jäsentä seuraavasti:

a) 8 jäsenvaltioiden edustajaa
b) 13 elintarviketeollisuuden edustajaa

1.

Työryhmän puheenjohtajana toimii komissio.

2.
Alaryhmä, jäljempänä ’sherpa-alaryhmä’, valmistelee keskustelut ja kannanotot sekä toimista ja/tai politiikkaan liittyvistä
toimenpiteistä annettavat neuvot, joita työryhmä suosittelee. Se
työskentelee kiinteässä yhteistyössä komission yksiköiden kanssa
työryhmän kokousten valmistelemiseksi.
3.
Työryhmä voi komission suostumuksella perustaa alaryhmiä tutkimaan erityiskysymyksiä työryhmän vahvistaman tehtävänmäärityksen mukaisesti. Tällaiset alaryhmät hajotetaan heti,
kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

c) 6 kansalaisyhteiskunnan ja ammattijärjestöjen edustajaa.
3.
Työryhmän jäsenet nimetään heidän henkilökohtaisen
asiantuntemuksensa perusteella, ja heidän on komissiolle neuvoja antaessaan oltava ulkopuolisesta vaikutuksesta riippumattomia.
4.
Jokainen työryhmän jäsen nimeää henkilökohtaisen edustajan 5 artiklan 2 kohdalla perustettuun valmistelevaan alaryhmään.
5.
Jäsenet nimitetään yksivuotiskaudeksi, joka voidaan uusia,
ja he jatkavat tehtävässään kunnes heidän tilalleen valitaan uusi
jäsen tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti tai heidän toimikautensa päättyy.
6.
Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen toimikauden
loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:
a) jäsen eroaa
b) jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti työryhmän
työhön
c) jäsen ei täytä perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä vaatimuksia.
7.
Jäsenten on annettava kirjallinen ilmoitus siitä, että he
sitoutuvat toimimaan yleisen edun nimissä, sekä ilmoitus siitä,
onko olemassa etunäkökohtia, jotka voisivat haitata heidän riippumattomuuttaan.
8.
Jäsenten nimet julkaistaan yritys- ja teollisuustoiminnan
pääosaston verkkosivuilla ja komission asiantuntijaryhmien rekisterissä. Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

4.
Komission edustaja voi kutsua käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan työryhmän, alaryhmän tai tilapäisen ryhmän työhön.
5.
Työryhmän, alaryhmien ja tilapäisten ryhmien toimintaan
osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.
6.
Työryhmä, sherpa-alaryhmä ja muut alaryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission päättämien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Muut komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat olla
läsnä työryhmän ja sen alaryhmien kokouksissa.
7.
Työryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman
työjärjestyksen mallin pohjalta.
8.
Komissio voi julkaista asiaa koskevalla verkkosivulla internetissä työryhmän tiivistelmiä, päätelmiä, päätelmien osia, valmisteluasiakirjoja, pöytäkirjoja ja raportteja asianomaisen asiakirjan alkukielellä.
6 artikla
Päättymisajankohta
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään marraskuuta 2009. Komissio päättää ennen kyseistä päivää päätöksen voimassaolon mahdollisesta jatkamisesta.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2008.
Komission puolesta
Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja

