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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. április 28.)
az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról
(2008/359/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(6)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (2)
mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell állapítani azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak
nyilvánosságra.

(7)

A csoport tagjainak személyes adatait a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell kezelni.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

(2)

A Szerződés 157. cikkének (1) bekezdése a Közösségre és
a tagállamokra ruházta azt a feladatot, hogy biztosítsák a
közösségi ipar versenyképességéhez szükséges feltételek
meglétét. A 157. cikk (2) bekezdése nevezetesen arra
szólítja fel a tagállamokat, hogy a Bizottsággal kapcsolatot tartva konzultáljanak egymással, és amennyiben
szükséges, hangolják össze fellépésüket. A Bizottság
megtehet minden hasznos kezdeményezést az összehangolás előmozdítása érdekében.

A Bizottság „Az iparpolitika félidős felülvizsgálata.
Hozzájárulás az EU növekedési és munkahelyteremtési
stratégiájához” (1) című közleményében bejelentette szándékát egy, a közösségi élelmiszeripar versenyképességével
foglalkozó, élelmiszereket érintő kezdeményezés elindítására.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas
szintű csoport
Megalakul az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó
magas szintű csoport (a továbbiakban: csoport).

2. cikk
Feladat
A csoport feladatai közé tartozik, hogy:

(3)

(4)

Ezért egy olyan magas szintű csoportot kell létrehozni,
amely főként a közösségi élelmiszeripar versenyképességével, illetve az azzal kapcsolatos kihívásokkal – mint
például élelmiszerbiztonság, egészségügy és környezetvédelem – foglalkozó szakértőkből áll, valamint meg kell
határozni e csoport feladatait és felépítését.

A csoport a közösségi élelmiszeripar versenyképességét
jelenleg és a jövőben meghatározó témákkal foglalkozna.
Megbeszéléseinek eredményei alapján és az élelmiszeripar
versenyképességének növelése céljából a csoportnak egy
sor ágazatspecifikus politikai ajánlást kell megfogalmaznia a közösségi politikákkal összhangban, különös
tekintettel az élelmiszerbiztonság, az egészségügy, a
mezőgazdasági politika és a fenntartható fejlődés célkitűzéseire.

1. a közösségi élelmiszeripar versenyképességét jelenleg és a
jövőben meghatározó témákkal, és egyéb, a versenyképességgel összefüggő kihívásokkal foglalkozzon;

2. azonosítsa a közösségi élelmiszeripar versenyképességét és
fenntarthatóságát befolyásoló tényezőket, beleértve a
versenyképességet befolyásoló jövőbeni kihívásokat és
tendenciákat is;

3. egy sor ágazatspecifikus politikai ajánlást fogalmazzon meg a
közösségi döntéshozók számára.

3. cikk
Konzultáció

(5)

A csoportnak a következőkből kell állnia: a Bizottság, a
tagállamok, és a megfelelő érdekelt felek (az élelmiszeripari gyártók és további felhasználók), valamint a
fogyasztók és a civil társadalom képviselői.

(1) COM(2007) 374, 2007.7.4.

A Bizottság bármely olyan kérdés kapcsán konzultálhat a
csoporttal, amely a közösségi élelmiszeripar versenyképességére
vonatkozik.
(2) HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 206/548/EK, Euratom
határozattal (HL L 215., 2006.8.5., 38. o.) módosított határozat.
(3) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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4. cikk
Tagság – kinevezés
1.
A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki olyan tekintélyes
szakértők közül, akik a közösségi élelmiszeripar versenyképességéhez, valamint az azzal összefüggő kihívásokhoz kapcsolódó
területeken szaktudással rendelkeznek és felelősségteljes munkát
végeznek.
2.
A legfeljebb 27 tagból álló csoport a következőképpen
épül fel:
a) tagállamok: 8 képviselő,
b) élelmiszeripar: 13 képviselő,
c) civil társadalom és szakmai egyesületek: 6 képviselő.
3.
A csoport tagjait szakértelmük alapján személyükben
nevezik ki, és külső befolyástól függetlenül nyújtanak tanácsot
a Bizottságnak.
4.
A csoport valamennyi tagja személyes képviselőt nevez ki
az 5. cikk (2) bekezdésében említett előkészítő alcsoportba.
5.
A tagok hivatali ideje egy év, amely lejáratkor meghoszszabbítható; a tagok e cikk (6) bekezdésének megfelelően
történő helyettesítésükig vagy hivatali idejük végéig maradnak
hivatalban.
6.
A tagok a hivatali idejük végéig terjedő időszakra abban az
esetben helyettesíthetők, amennyiben:
a) lemondanak;
b) a tag nem képes többé hatékonyan hozzájárulni a csoport
tanácskozásaihoz;
c) a tag nem felel meg a Szerződés 287. cikke rendelkezéseinek.
7.
A tagok írásbeli nyilatkozatot tesznek, amelyben kötelezik
magukat arra, hogy a közérdek szolgálatában járnak el, illetve
írásban nyilatkoznak arról is, hogy létezik-e bármiféle érdek,
amely függetlenségüket sértené.
8.
A tagok nevét a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság
honlapján, valamint a szakértői csoportok bizottsági jegyzékében hozzák nyilvánosságra. A tagok nevének összegyűjtése,
feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.
5. cikk
Működés
1.

A bizottság elnöki tisztét a Bizottság tölti be.
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2.
A megbeszéléseket, állásfoglalásokat, a fellépésekkel
kapcsolatos tanácsokat és/vagy a csoport által ajánlandó politikai intézkedéseket egy alcsoport (a továbbiakban: „sherpa”
alcsoport) készíti elő. A „sherpa” alcsoport a csoport üléseinek
előkészítésében szorosan együttműködik a Bizottság szolgálataival.
3.
A Bizottság egyetértésével és a csoport által meghatározott
feladatkörrel a csoport alcsoportokat hozhat létre meghatározott
kérdések megvizsgálására. Megbízatásuk teljesítése után az alcsoportokat fel kell oszlatni.
4.
A Bizottság képviselője a napirenden szereplő témában
járatos szakértőket vagy megfigyelőket kérhet fel a csoport
munkájában, illetve az alcsoportok és az ad hoc csoportok
tanácskozásain vagy munkáiban való részvételre.
5.
A csoport, az ad hoc csoportok vagy az alcsoportok
tanácskozásain vagy munkájában való részvétel keretében szerzett információk – amennyiben ezek a Bizottság szerint bizalmasak – nem terjeszthetők.
6.
A csoport, a „sherpa” alcsoport és az egyéb alcsoportok a
Bizottság által megállapított eljárásoknak és ütemtervnek megfelelően, általában a Bizottság hivatali helyiségeiben üléseznek. A
titkársági szolgáltatásokat a Bizottság biztosítja. A csoport és az
alcsoportok ülésein részt vehetnek a Bizottság egyéb olyan tisztviselői, akiket a téma érint.
7.
A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzatminta alapján fogadja el eljárási szabályzatát.
8.
A Bizottság az interneten, egy e célra szánt honlapon, az
adott dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport
bármely összefoglalóját, következtetését, a következtetés részletét, munkadokumentumát, jegyzőkönyveit és jelentéseit.
6. cikk
Időbeli hatály
Ezt a határozatot 2009. november elsejéig kell alkalmazni. A
Bizottság ezen időtartam lejárta előtt határoz esetleges meghoszszabbításáról.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 28-án.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

