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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 april 2008
om inrättande av en högnivågrupp för livsmedelsindustrins konkurrenskraft
(2008/359/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT
FÖLJANDE

(6)

Det bör finnas bestämmelser som reglerar hur gruppens
medlemmar lämnar ut information, utan att det påverkar
tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser
enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG,
EKSG, Euratom (2).

(7)

Personuppgifter som rör gruppens medlemmar bör behandlas i överensstämmelse med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december
2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 157.1 i EG-fördraget ska gemenskapen och
medlemsstaterna säkerställa att det finns nödvändiga förutsättningar för gemenskapsindustrins konkurrensförmåga. I artikel 157.2 uppmanas medlemsstaterna särskilt
att samråda inbördes i samverkan med kommissionen
och vid behov samordna sina insatser. Kommissionen
får ta lämpliga initiativ för att främja en sådan samordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Högnivågruppen för livsmedelsindustrins konkurrenskraft
En högnivågrupp för livsmedelsindustrins konkurrenskraft (nedan kallad gruppen) inrättas härmed.

(2)

(3)

(4)

I sitt meddelande ”Översyn av industripolitiken efter
halva tiden. Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi” (1) tillkännagav kommissionen sin föresats
att inleda ett livsmedelsinitiativ för konkurrenskraften för
gemenskapens livsmedelsindustri.

Därför måste man inrätta en högnivågrupp av experter
på livsmedelsindustrins konkurrenskraft i gemenskapen
och därtill hörande frågor som livsmedelssäkerhet, hälsa
och miljö, samt fastställa dess uppgifter och sammansättning.

Gruppen ska arbeta med frågor som är och kommer att
vara avgörande för konkurrenskraften för gemenskapens
livsmedelsindustri. Gruppen bör på grundval av sina diskussioner utforma sektorspecifika politiska rekommendationer med syftet att stärka livsmedelsindustrins konkurrenskraft i överensstämmelse med gemenskapens politik,
särskilt målen om livsmedelssäkerhet, hälsa, jordbrukspolitik och hållbar utveckling.

Artikel 2
Uppgifter
Gruppen ska ha följande uppgifter:

1. Arbeta med frågor som är och kommer att vara avgörande
för konkurrenskraften för gemenskapens livsmedelsindustri
och därtill hörande frågor.

2. Fastställa vilka faktorer som påverkar konkurrensläge och
hållbarhet för gemenskapens livsmedelsindustri, inklusive
framtida frågor och trender som inverkar på konkurrenskraften.

3. Utforma ett antal sektorspecifika rekommendationer riktade
till beslutsfattare på gemenskapsnivå.

Artikel 3
Samråd
(5)

Gruppen bör bestå av företrädare för kommissionen,
medlemsstaterna och de berörda parterna, särskilt livsmedelsproducenter och användare i senare led, konsumenter
och det civila samhället.

(1) KOM(2007) 374, 4.7.2007.

Kommissionen kan höra gruppen i samtliga frågor som rör
konkurrenskraften för gemenskapens livsmedelsindustri.
(2) EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut
2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).
(3) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
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Artikel 4
Medlemskap – utnämning
1.
Gruppens medlemmar ska utnämnas av kommissionen
bland experter på hög nivå med behörighet och ansvar inom
områden som är kopplade till konkurrenskraften för gemenskapens livsmedelsindustri.
2.
Expertgruppen ska bestå av högst 27 ledamöter enligt
följande sammansättning:
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2.
En undergrupp (nedan kallad sherpa-undergruppen) ska förbereda diskussioner, ståndpunkter och råd om åtgärder och
strategier som ska rekommenderas av gruppen. Den ska arbeta
i nära kontakt med kommissionen för att förbereda gruppens
sammanträden.
3.
Med kommissionens samtycke får gruppen inrätta undergrupper som granskar särskilda frågor inom ramen för direktiv
som fastställs av gruppen. Dessa undergrupper ska upplösas så
snart deras uppdrag har utförts.

a) 8 företrädare för medlemsstaterna.
b) 13 företrädare för livsmedelsindustrin.
c) 6 företrädare för det civila samhället och branschorganisationerna.
3.
Medlemmarna ska utses personligen på grundval av sin
sakkunskap och ska yttra sig till kommissionen oberoende av
påverkan utifrån.
4.
Varje medlem i gruppen ska utse en personlig företrädare
till den förberedande undergrupp som inrättas i enlighet med
artikel 5.2.
5.
Medlemmarna ska utnämnas för en mandatperiod på ett
år som får förlängas, och de ska ha kvar sina uppdrag tills de
ersätts i enlighet med punkt 6 eller tills deras mandatperiod
löper ut.
6.
Medlemmarna får ersättas för återstoden av mandatperioden

5.
Information som en person har erhållit genom att delta i
gruppens, en ad hoc-grupps eller en undergrupps överläggningar eller arbete får inte röjas om kommissionen anser att
informationen är konfidentiell.
6.
Gruppen, sherpa-undergruppen och andra undergrupper
ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet
med de förfaranden som inrättas och de tidsplaner som upprättas av kommissionen. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att
delta i överläggningarna får delta i gruppens och undergruppernas möten.
7.
Expertgruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av
kommissionens standardiserade arbetsordning.

a) om en medlem avgår,
b) om en medlem inte längre kan bidra effektivt till gruppens
överläggningar,
c) om en medlem inte iakttar bestämmelserna i artikel 287 i
fördraget.
7.
Medlemmarna ska avge en skriftlig åtagandeförklaring om
att de agerar i allmänhetens intresse och en intresseförklaring
med angivelse om eventuella intressen som kan undergräva
deras oberoende.
8.
Medlemmarnas namn ska offentliggöras på webbplatsen
för generaldirektoratet för näringsliv och i kommissionens register över expertgrupper. Namnen ska samlas in, behandlas och
offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG)
nr 45/2001.
Artikel 5
Arbetssätt
1.

4.
Kommissionens företrädare har rätt att be experter eller
observatörer med särskild kompetens i ett ämne som står på
dagordningen att medverka i gruppens arbete eller att delta i
överläggningar eller arbete som utförs av undergrupper och ad
hoc-grupper.

Gruppens ordförandeskap ska innehas av kommissionen.

8.
Kommissionen får offentliggöra, t.ex. på en särskild webbplats, gruppens sammanfattningar, slutsatser, delar av slutsatser
eller arbetsdokument på de aktuella handlingarnas originalspråk.
Artikel 6
Giltighetstidens upphörande
Beslutet ska tillämpas till den 1 november 2009. Före detta
datum ska kommissionen besluta om eventuell förlängning.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2008.

På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

