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SKLEP KOMISIJE
z dne 28. aprila 2008
o ustanovitvi skupine na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije
(2008/359/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ,
Euratom (2).

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
(7)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 157(1) Pogodbe daje Skupnosti in državam
članicam nalogo, da zagotovijo pogoje, potrebne za
konkurenčnost industrije Skupnosti. Zlasti člen 157(2)
poziva države članice, da se med seboj posvetujejo v
sodelovanju s Komisijo in po potrebi uskladijo svoje
ukrepe. Komisija lahko da kakršno koli pobudo, namenjeno pospeševanju takšnega usklajevanja.

Osebni podatki, ki se nanašajo na člane skupine, bodo
obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih
podatkov (3) –

SKLENILA:

Člen 1
Skupina na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske
industrije

(2)

Komisija je v svojem sporočilu z naslovom „Vmesni
pregled industrijske politike: prispevek k strategiji EU za
rast in delovna mesta“ (1), izrazila namero o pobudi na
področju konkurenčnosti živilske industrije Skupnosti.

Ustanovi se Skupina na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije, v nadaljevanju „skupina“.

Člen 2
(3)

(4)

Ustanoviti je torej treba skupino na visoki ravni, ki jo
bodo sestavljali zlasti strokovnjaki s področja konkurenčnosti živilske industrije Skupnosti in s tem povezanimi
vprašanji, kot so varnost hrane, zdravje in okolje, ter
opredeliti naloge in sestavo skupine.

Skupina bo obravnavala vprašanja, ki določajo in bodo v
prihodnosti določala konkurenčnost agroživilske industrije Skupnosti. Na podlagi zaključkov svojih razprav
bo skupina oblikovala vrsto političnih priporočil za ta
sektor z namenom prispevati k večji konkurenčnosti
agroživilske industrije v skladu s politikami Skupnosti,
zlasti s cilji na področju varnosti hrane in zdravja,
kmetijske politike ter trajnostnega razvoja.

Naloge
Naloge skupine so naslednje:

1. obravnava vprašanj, ki določajo in bodo v prihodnosti določala konkurenčnost agroživilske industrije Skupnosti, in s
tem povezanih izzivov;

2. opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčnost in trajnost agroživilske industrije Skupnosti, vključno s prihodnjimi
izzivi in razvojem;

3. predložitev vrste priporočil za ta sektor oblikovalcem politik
na ravni Skupnosti.
(5)

(6)

Skupino bodo sestavljali predstavniki Komisije, držav
članic in ustreznih zainteresiranih strani, zlasti proizvajalcev agroživilske industrije, uporabnikov in potrošnikov, kot tudi predstavniki civilne družbe.

Za člane skupine bodo določena pravila o razkrivanju
informacij, brez poseganja v Pravilnik Komisije o varnosti

(1) COM(2007) 374 konč., 4.7.2007.

Člen 3
Posvetovanje
Komisija se lahko s skupino posvetuje o kakršni koli zadevi v
zvezi s konkurenčnostjo agroživilske industrije Skupnosti.
(2) UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s
Sklepom 2006/548/ES, Euratom (UL L 215, 5.8.2006, str. 38).
(3) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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Člen 4
Sestava skupine – imenovanje članov
1.
Člane skupine imenuje Komisija izmed priznanih strokovnjakov na odgovornih položajih in s pristojnostmi na področju
konkurenčnosti agroživilske industrije Skupnosti ter s tem povezanih izzivov.
2.

Skupino sestavlja največ 27 članov, in sicer:

(a) 8 predstavnikov držav članic,
(b) 13 predstavnikov agroživilske industrije,
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2.
Podskupina, v nadaljevanju „šerpa“, pripravlja razprave,
stališča in nasvete za delovanje in/ali politične ukrepe, ki jih
nato priporoči skupina. „Šerpa“ pri pripravah sej skupine
tesno sodeluje s službami Komisije.
3.
Skupina lahko v soglasju s Komisijo ustanovi podskupine
za proučitev posebnih vprašanj ter določi njihove pristojnosti in
naloge. Podskupine se razpustijo takoj po opravljeni nalogi.
4.
Predstavnik Komisije lahko zaprosi strokovnjake ali
opazovalce s posebnim strokovnim znanjem o določeni temi
dnevnega reda, da sodelujejo pri delu skupine ali v razpravah in
pri delu podskupin ter ad hoc skupin.

(c) 6 predstavnikov civilne družbe in strokovnih združenj.
3.
Člani so imenovani kot posamezniki na podlagi svojega
strokovnega znanja in svetujejo Komisiji neodvisno od zunanjih
vplivov.
4.
Vsak član skupine imenuje osebnega zastopnika za
pripravljalno podskupino, ki se ustanovi v skladu s členom 5(2).
5.
Člani so imenovani za obdobje enega leta z možnostjo
ponovnega imenovanja in opravljajo svoje dolžnosti do zamenjave v skladu z odstavkom 6 ali izteka mandata.
6.
Člane je mogoče za obdobje do izteka njihovega mandata
zamenjati v katerem koli od naslednjih primerov:
(a) kadar član odstopi;
(b) kadar član ne more več učinkovito prispevati k razpravam
skupine;
(c) kadar član ne ravna v skladu s členom 287 Pogodbe.
7.
Člani se pisno zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu, in podajo pisno izjavo o tem, ali obstaja konflikt interesov,
ki bi lahko ogrozil njihovo neodvisnost.
8.
Imena članov se objavijo na spletni strani Generalnega
direktorata za podjetništvo in industrijo ter v registru Komisije
o strokovnih skupinah. Imena članov se zbirajo, upravljajo in
objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.
Člen 5
Način delovanja
1.

Skupini predseduje Komisija.

5.
Informacije, pridobljene s sodelovanjem v razpravah, delu
skupine, ad hoc skupin ali podskupin, se ne smejo razkriti, če so
po mnenju Komisije zaupne.
6.
Skupina, podskupina „šerpa“ in druge podskupine se
navadno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in
časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Komisija zagotovi
administrativne storitve. Sestankov skupine in njenih podskupin
se lahko udeležujejo drugi zainteresirani uradniki Komisije.
7.
Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega
poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.
8.
Komisija lahko v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta
objavi, tudi na internetu, povzetke, sklepe, dele sklepov ali
delovne dokumente skupine, kot tudi zapisnike ali poročila.
Člen 6
Prenehanje veljavnosti
Ta sklep se uporablja do 1. novembra 2009. Komisija se o
morebitnem podaljšanju odloči pred navedenim datumom
prenehanja veljavnosti.

V Bruslju, 28. aprila 2008

Za Komisijo
Günter VERHEUGEN

Podpredsednik

