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DECIZIA COMISIEI
din 28 aprilie 2008
de instituire a Grupului la nivel înalt pentru competitivitatea industriei agroalimentare
(2008/359/CE)
atingere normelor Comisiei în materie de securitate, astfel
cum sunt prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE,
CECO, Euratom a Comisiei (2).

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
(7)

întrucât:

(1)

Articolul 157 alineatul (1) din tratat atribuie Comunității
și statelor membre sarcina de a asigura existența condițiilor necesare competitivității industriei Comunității.
Articolul 157 alineatul (2) în special solicită statelor
membre să se consulte reciproc, în cooperare cu
Comisia și, dacă este necesar, să își coordoneze
acțiunile. Comisia poate adopta orice inițiativă utilă
promovării acestei coordonări.

Datele cu caracter personal referitoare la membrii
grupului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3),

DECIDE:

Articolul 1
(2)

În comunicarea sa „Evaluare intermediară a politicii
industriale: O contribuție la strategia UE pentru creștere
și locuri de muncă” (1), Comisia și-a anunțat intenția de a
lansa o inițiativă pentru produsele alimentare care să
abordeze problema competitivității în industria agroalimentară din Comunitate.

Grupul la nivel înalt pentru competitivitatea industriei
agroalimentare
Se instituie un Grup la nivel înalt pentru competitivitatea
industriei agroalimentare, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2
(3)

(4)

Prin urmare, este necesară atât instituirea unui grup la
nivel înalt, compus în principal din experți în domeniul
competitivității industriei agroalimentare comunitare și în
probleme conexe cum ar fi siguranța alimentelor,
sănătate și mediu, cât și definirea sarcinilor și structurii
acestui grup.
Grupul ar trebui să abordeze probleme care determină și
vor determina în viitor competitivitatea industriei agroalimentare comunitare. În funcție de rezultatul discuțiilor
din cadrul acestuia, grupul ar trebui să formuleze o serie
de recomandări privind politica specifică din acest sector,
în vederea creșterii competitivității industriei agroalimentare în conformitate cu politicile comunitare, în
special cu obiectivele privind siguranța alimentelor și
sănătatea, politica agricolă și dezvoltarea durabilă.

Sarcini
Grupul are următoarele sarcini:

1. să abordeze probleme care determină și vor determina în
viitor competitivitatea industriei agroalimentare comunitare,
precum și probleme conexe;

2. să identifice factori care influențează poziția competitivă și
durabilitatea industriei agroalimentare comunitare, inclusiv
provocări și evoluții viitoare cu impact asupra competitivității;

3. să formuleze o serie de recomandări privind politica specifică
din sector, adresate factorilor de decizie la nivel comunitar.
(5)

(6)

Grupul ar trebui să fie alcătuit din reprezentanți ai
Comisiei, ai statelor membre și ai principalelor părți interesate, în special ai producătorilor din amonte și ai utilizatorilor din aval ai industriei agroalimentare, ai consumatorilor și ai societății civile.
Este necesară definirea unor norme privind divulgarea
informațiilor de către membrii grupului, fără a aduce

(1) COM(2007) 374, 4.7.2007.

Articolul 3
Consultare
Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect referitor
la competitivitatea industriei agroalimentare comunitare.
(2) JO L 317, 3.12.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin
Decizia 2006/548/CE, Euratom (JO L 215, 5.8.2006, p. 38).
(3) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
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Articolul 4
Componență – numirea membrilor
(1)
Membrii grupului sunt numiți de Comisie dintre
specialiști de nivel înalt, având competențe și responsabilități
în domenii privind competitivitatea industriei agroalimentare
comunitare și provocările acesteia.
(2)
Grupul este compus din cel mult 27 de membri, după
cum urmează:
(a) 8 reprezentanți din statele membre;
(b) 13 reprezentanți din industria agroalimentară;
(c) 6 reprezentanți ai societății civile și ai asociațiilor profesionale.
(3)
Membrii grupului sunt numiți cu titlu personal datorită
cunoștințelor tehnice pe care le dețin și fac recomandări
Comisiei independent de orice influențe externe.
(4)
Fiecare membru al grupului numește un reprezentant
personal în cadrul unui subgrup pregătitor instituit conform
articolului 5 alineatul (2).
(5)
Membrii sunt numiți pentru un mandat de 1 an care
poate fi reînnoit și rămân în funcție până la înlocuirea lor în
conformitate cu alineatul (6) al prezentului articol sau până la
sfârșitul mandatului.
(6)
Membrii pot fi înlocuiți pentru perioada restantă din
mandatul lor în oricare dintre următoarele cazuri:
(a) atunci când demisionează;
(b) în cazul în care nu mai sunt în măsură să contribuie eficient
la lucrările grupului;
(c) în cazul în care nu respectă articolul 287 din Tratat.
(7)
Membrii vor da o declarație prin care se angajează să
acționeze în interes public și o declarație în care vor
menționa orice interese care ar putea prejudicia independența
acestora.
(8)
Numele membrilor sunt publicate pe site-ul internet al
Direcției Generale Întreprinderi și Industrie, precum și în
registrul grupurilor de experți al Comisiei. Numele membrilor
sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Articolul 5
Funcționarea
(1)

Grupul este prezidat de către Comisie.

7.5.2008

(2)
Un subgrup, denumit în continuare subgrupul „sherpa”,
pregătește discuțiile, documentele de poziție și consilierea cu
privire la acțiunile și/sau măsurile politice care urmează să fie
recomandate de grup. Acesta lucrează în strânsă colaborare cu
serviciile Comisiei în vederea pregătirii lucrărilor pentru
reuniunile grupului.
(3)
Cu acordul Comisiei, grupul poate institui subgrupuri
pentru a examina aspecte specifice pe baza unui mandat
definit de grup. Astfel de subgrupuri sunt dizolvate imediat
după îndeplinirea mandatelor acestora.
(4)
Reprezentantul Comisiei poate invita experți sau observatori cu competențe specifice referitoare la un subiect care
figurează pe ordinea de zi să participe la lucrările grupului
sau la deliberările sau lucrările subgrupurilor și grupurilor ad
hoc.
(5)
Informațiile obținute cu ocazia participării la deliberările
sau lucrările grupului sau ale grupurilor ad hoc sau subgrupurilor
nu sunt divulgate în cazul în care Comisia consideră că aceste
informații sunt confidențiale.
(6)
Grupul, subgrupul „sherpa” și alte subgrupuri se reunesc
în mod normal la unul din sediile Comisiei, în conformitate cu
procedurile și programul stabilite de aceasta. Serviciile de secretariat sunt asigurate de către Comisie. Alți funcționari din cadrul
Comisiei care sunt interesați de lucrări pot participa la
reuniunile grupului și subgrupurilor sale.
(7)
Grupul își adoptă regulamentul de procedură pe baza
modelului regulamentului de procedură adoptat de către
Comisie.
(8)
Comisia poate publica sau pune la dispoziție pe un site
internet consacrat, în limba originală a documentului în cauză,
orice rezumat, concluzie, parte dintr-o concluzie sau document
de lucru al grupului, dezbateri și rapoarte.
Articolul 6
Expirare
Decizia se aplică până la 1 noiembrie 2009. Comisia decide cu
privire la o eventuală prelungire înainte de data menționată.

Adoptat la Bruxelles, 28 aprilie 2008.
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