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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 18. prosince 2009,
kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v souvislosti s projektem „Ovoce
do škol“
(2009/986/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

(7)

Osobní údaje týkající se členů skupiny odborníků by
měly být zpracovávány podle nařízení Evropského parla
mentu 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),

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Za účelem úspěšného provedení projektu „Ovoce do
škol“, který byl zaveden nařízením Rady (ES)
č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zvláštní usta
novení pro některé zemědělské produkty („jednotné naří
zení o společné organizaci trhů“) (1), ve znění nařízení
Rady (ES) č. 13/2009 (2), dále jen projekt „Ovoce do
škol“, by Komise měla být schopna získávat technické
poradenství od skupiny odborníků v oblasti výživy,
epidemiologie, veřejného zdraví a podpory zdraví,
etologie a společenských věd a v hodnocení.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Skupina odborníků pro technické poradenství v souvislosti
s projektem „Ovoce do škol“
Zřizuje se skupina odborníků pro technické poradenství
v souvislosti s projektem „Ovoce do škol“, dále jen „skupina
odborníků“.

Článek 2
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Proto je nutné zřídit skupinu nezávislých odborníků
a vymezit její úkoly a strukturu.
Skupina odborníků by měla Komisi poskytovat odborné
znalosti v celé řadě oblastí spojených s prováděním,
sledováním a s hodnocením projektu „Ovoce do škol“.
Skupina odborníků by měla Komisi rovněž pomáhat
s vypracováním zprávy podle čl. 184 odst. 5 nařízení
(ES) č. 1234/2007.
Členové skupiny odborníků by měli být jmenováni za
svou osobu a radit Komisi nezávisle. Členové skupiny
odborníků by měli disponovat dalšími odbornými vědo
mostmi a nejen vědeckými, ale i praktickými znalostmi.
Skupina odborníků by měla být složena tak, aby bylo
rozdělení přiměřené ze zeměpisného hlediska Evropské
unie.
Zástupce Komise ve skupině odborníků by měl být
oprávněn pozvat odborníky nebo pozorovatele se
zvláštní odbornou způsobilostí v souvislosti s určitým
tématem, aby se zúčastnili práce skupiny.
Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování
informací členy skupiny odborníků, aniž by byly dotčeny
bezpečnostní předpisy Komise uvedené v příloze rozhod
nutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3).

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 5, 9.1.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

Úkoly
Úkolem skupiny odborníků je pomáhat Komisi při:

a) provádění, sledování a hodnocení projektu „Ovoce do škol“
zavedeného nařízením (ES) č. 1234/2007, dále jen projekt
„Ovoce do škol“, prostřednictvím poradenství;

b) vypracování zprávy podle čl. 184 odst. 5 nařízení (ES)
č. 1234/2007.

Článek 3
Konzultace
1.
Komise může se skupinou odborníků konzultovat jakékoli
záležitosti týkající se provádění projektu „Ovoce do škol“.

2.
Předseda skupiny odborníků může Komisi upozornit na
to, že v určité otázce je vhodné skupinu konzultovat.

Článek 4
Členství – jmenování členů
1.
Skupina odborníků se skládá z deseti členů. Měla by být
složena tak, aby bylo rozdělení přiměřené ze zeměpisného
hlediska Evropské unie.
(4) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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a) jsou odborníky v oblasti výživy, epidemiologie, veřejného
zdraví a podpory zdraví, etologie a společenských věd a v
hodnocení;

2.
Jednání skupiny odborníků se může zúčastnit zástupce
Komise. Zástupce Komise může pozvat odborníky nebo pozo
rovatele se zvláštní odbornou způsobilostí v souvislosti
s určitým tématem na programu jednání, aby se práce skupiny
odborníků zúčastnili.

b) mají odbornou způsobilost k tomu, aby Komisi poskytovali
poradenství v souvislosti s prováděním, sledováním a s
hodnocením projektu „Ovoce do škol“, a kteří

3.
Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny
odborníků nesmí být vyzrazeny, pokud je Komise názoru, že
se týkají důvěrných skutečností.

c) odpověděli na výzvu k vyjádření zájmu.

4.
Skupina odborníků obvykle zasedá v prostorách Komise,
a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí.
Komise zabezpečuje sekretářské služby. Jednání skupiny odbor
níků se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem
na projednávaných otázkách.

3.
Komise může rovněž vytvořit seznam kandidátů, kteří
nemohli být jmenováni jako stálí členové skupiny odborníků
i přesto, že byli během výběrového řízení považováni za
vhodné kandidáty na členství ve skupině odborníků. Tento
seznam lze využít ke jmenování náhradních členů skupiny
odborníků.
4.
Členové skupiny odborníků 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 období. Ve funkci zůstávají, dokud
nejsou nahrazeni v souladu s článkem 6, nebo do konce svého
funkčního období.
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
339 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou být na zbýva
jící část svého funkčního období nahrazeni.
7.
Členové učiní každý rok písemné prohlášení, že se zava
zují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž
uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl bránit
jejich nezávislosti. Před každým jednáním rovněž informují
o každém zvláštním zájmu, který lze považovat za ohrožující
jejich nezávislost v souvislosti s body programu.
8.
Jména členů a náhradníků, kteří jsou uvedeni na seznamu
podle odstavce 3, se zveřejní na internetové stránce generálního
ředitelství 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.

5.
Skupina odborníků přijme svůj jednací řád prostou
většinou na základě vzorového jednacího řádu přijatého
Komisí (1).
6.
Komise může na internetu zveřejnit program, zápisy,
shrnutí, závěr nebo část závěru nebo pracovní dokument
skupiny odborníků v původním jazyce dotyčného dokumentu.
Článek 6
Výdaje na zasedání
1.
V souladu s platnými 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 odborníků.
2.
Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za
poskytované služby odměna.
3.
Výdaje na zasedání se hradí v mezích ročního rozpočtu,
který přidělí příslušné útvary Komise.
Článek 7
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. prosince 2009.

Článek 5
Fungování skupiny

Za Komisi

1.
Skupina odborníků si z řad svých členů prostou většinou
zvolí předsedu a dva místopředsedy.

José Manuel BARROSO

předseda

(1) Příloha III dokumentu SEK(2005) 1004 ze dne 27. července 2005.

