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(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné)

ROZHODNUTÍ

KOMISE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 3. června 2009,
kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce
(2009/427/ES)
gické produkce a všeobecněji pro jakoukoli jinou záleži
tost spojenou s ekologickou produkcí. Jedná se o složité
a časově náročné činnosti, které vyžadují vysokou míru
specializace.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007
o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1) určuje
cíle a zásady platné pro ekologickou produkci a stanoví
základní požadavky, pokud jde o produkci, označování
a kontrolu ekologických produktů v rostlinné a živočišné
produkci a v produkci akvakultury.

Sdělením Komise Radě a Evropskému parlamentu
o Evropském akčním plánu pro ekologické potraviny
a zemědělství přijatým v červnu 2004 (2) chce Komise
posoudit daný stav a položit základy rozvoje politiky
a tím zabezpečit celkovou strategickou vizi pro příspěvek
ekologického zemědělství ke společné zemědělské poli
tice. Evropský akční plán pro ekologické potraviny
a zemědělství v rámci opatření 11 doporučuje především
zřízení nezávislého panelu odborníků pro technické
poradenství.

Je možné, že Komise bude potřebovat technické poraden
ství pro rozhodování o schvalování používání produktů,
látek a postupů v oblasti ekologického zemědělství
a zpracování, pro rozvoj nebo zlepšování pravidel ekolo

(1) Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
(2) SEK(2004) 739.

(4)

Je proto nutné zřídit skupinu odborníků v oblasti orga
nické produkce a vymezit její úkoly a strukturu.

(5)

Skupina by měla napomáhat zabezpečení snadného
přístupu k technickému poradenství vysoké kvality
v mnohých oblastech souvisejících s ekologickou
produkcí.

(6)

Skupina by se měla skládat z vědeckých pracovníků
a dalších odborníků se znalostmi v oblasti ekologické
produkce, kteří by Komisi měli poskytovat nezávislé
a transparentní technické poradenství na nejvyšší úrovni.

(7)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování
informací ze strany členů skupiny, aniž budou dotčena
bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze
rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3).

(8)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpra
covávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů orgány a institucemi Společenství a o volném
pohybu těchto údajů (4),

(3) Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.
(4) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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nejsou nahrazeni v souladu s článkem 6, nebo do konce svého
funkčního období.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
„Skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti
ekologické produkce“
Zřizuje se skupina odborníků pro technické poradenství
v oblasti ekologické produkce, dále jen „skupina“.
Článek 2
Úkol skupiny
Úkolem skupiny je pomáhat Komisi při
a) hodnocení produktů, látek a postupů, které lze používat
v oblasti ekologické produkce, a to s přihlédnutím k cílům
a zásadám stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007;
b) zlepšování stávajících pravidel a rozvíjení nových pravidel
produkce;
c) zajišťování výměny odborných zkušeností a osvědčených
postupů v oblasti ekologické produkce.

6.
Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci
odborné skupiny, kteří odstoupí nebo kteří již nesplňují
podmínky uvedené v odstavci 4 tohoto článku nebo
v článku 287 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého
funkčního období nahrazeni.
7.
Členové jmenovaní za svou osobu učiní každý rok
písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu,
a dále prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje
zájem, který by mohl ohrozit jejich nezávislost. Na každém
zasedání rovněž informují o každém zvláštním zájmu, který
lze považovat za ohrožující jejich nezávislost v souvislosti
s body programu.
8.
Jména členů jmenovaných za svou osobu do skupiny
a podskupin, jakož i těch, kteří jsou na seznamu úspěšných
kandidátů, se zveřejní na internetové stránce generálního ředi
telství pro zemědělství a rozvoj venkova a v rejstříku skupin
odborníků. Tato jména se shromažďují, zpracovávají
a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.
Článek 5

Článek 3

Fungování skupiny

Konzultace

1.
Skupina si ze svých členů prostou většinou zvolí předsedu
a dva místopředsedy.

1.
Komise může se skupinou konzultovat jakékoli záležitosti
týkající se ekologické produkce.
2.
Předseda skupiny může Komisi upozornit na to, že
v určité otázce je vhodné skupinu konzultovat.
Článek 4
Členství – jmenování členů
1.

Skupina se skládá z 13 členů.

2.
Členové skupiny jsou jmenováni Komisí z řad odborníků,
kteří mají odbornou způsobilost v oblastech uvedených
v článku 2 a v čl. 3 odst. 1 a kteří odpověděli na výzvu
k vyjádření zájmu. Komise může rovněž vytvořit seznam úspěš
ných kandidátů, kteří nemohli být jmenováni jako stálí členové
i přesto, že byli během výběrového řízení považováni za
vhodné kandidáty na členství ve skupině.
3.
Tento seznam úspěšných kandidátů se může použít pro
jmenování náhradníků členů skupiny nebo pro jmenování členů
podskupin.
4.
Členové skupiny a podskupin jsou jmenováni za svou
osobu a radí Komisi nezávisle na vnějších vlivech.
5.
Členové skupiny jsou jmenováni na tříleté funkční období,
které lze prodloužit, a nemohou zastávat svoji funkci déle než
po tři po sobě následující mandáty. Ve funkci zůstávají, dokud

2.
Po dohodě s generálním ředitelstvím pro zemědělství
a rozvoj venkova mohou být zřízeny podskupiny pro zkoumání
konkrétních otázek s mandátem stanoveným skupinou. Tyto
podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní své pověření.
Podskupiny se skládají z nejvýše sedmi členů vybraných
z členů skupiny nebo ze seznamu úspěšných kandidátů uvede
ného v čl. 4 odst. 3.
3.
Je-li to přínosné nebo nezbytné, může zástupce Komise
požádat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odbornou
způsobilostí v souvislosti s určitým tématem na programu
jednání, aby se zúčastnili práce skupiny nebo podskupiny.
4.
Informace získané v rámci účasti na práci skupiny nebo
podskupiny nesmí být vyzrazeny, pokud má Komise za to, že se
týkají důvěrných skutečností.
5.
Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách
Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými
Komisí. Komise zabezpečuje sekretářské služby. Jednání skupin
a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají
zájem o projednávané otázky.
6.
Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového
jednacího řádu přijatého Komisí (1).
(1) SEK(2005) 1004.
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7.
Komise může na internetu zveřejnit program, zápisy,
shrnutí, závěr nebo část závěru nebo pracovní dokument
skupiny v původním jazyce dotyčného dokumentu.

L 139/31

Výdaje na zasedání se proplácejí v mezích ročního rozpočtu,
který je skupině přidělen příslušnými útvary Komise.
Článek 7

Článek 6
Výdaje na zasedání
V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím
odborníkům uhradí Komise členům a odborníkům cestovní
výdaje a případně též výdaje na pobyt, které souvisejí
s činností skupiny.

Vstup v platnost
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2009.
Za Komisi

Za služby poskytnuté podle tohoto rozhodnutí se nevyplácí
odměna.

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

