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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2009. december 18.)
az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport
felállításáról
(2009/986/EU)
lyokat, amelyek szerint a szakértői csoport tagjai infor
mációkat hozhatnak nyilvánosságra.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

(7)

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 13/2009/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, a mező
gazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet) (2) által létrehozott iskolagyü
mölcs-program (a továbbiakban: iskolagyümölcsprogram) sikeres végrehajtásának biztosításához helyén
való, hogy a Bizottság technikai tanácsot kérhessen a
táplálkozás, a járványtan, a közegészségügy és az egész
ségvédelem, a viselkedés- és társadalomtudományok, vala
mint az értékelés területén jártas szakértőkből álló
fórumtól.

A szakértői csoport tagjainak személyes adatait a szemé
lyes adatok közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000.
december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (4) megfelelően kell feldolgozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az

iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai
tanácsadással foglalkozó szakértői csoport

Megalakul az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai
tanácsadással foglalkozó szakértői csoport (a továbbiakban: a
szakértői csoport).
2. cikk

Ezért indokolt független szakértői csoportot létrehozni,
és meghatározni feladatait és felépítését.
Célszerű előírni, hogy a szakértői csoport az iskolagyü
mölcs-program végrehajtásával, nyomon követésével és
értékelésével kapcsolatos számos területen tanáccsal
lássa el a Bizottságot. Kívánatos továbbá, hogy a szak
értői csoport az 1234/2007/EK rendelet 184. cikkének
(5) bekezdésében említett jelentés elkészítésében is segítse
a Bizottságot.
A szakértői csoport tagjait helyénvaló személyükben
kinevezni, akik független tanácsot adnak a Bizottságnak.
Célszerű előírni, hogy a szakértői csoport tagjai külön
böző, egymást kiegészítő területeken rendelkezzenek
szaktudással, valamint szakértelmük a tudományos és a
gyakorlati kérdésekre egyaránt kiterjedjen. Kívánatos,
hogy a szakértői csoport összetétele kiegyensúlyozott
módon tükrözze az Európai Unió földrajzi összetételét.

(5)

A Bizottságnak a szakértői csoportban részt vevő képvi
selője számára indokolt lehetővé tenni, hogy egy megha
tározott területen tapasztalttal rendelkező szakértőket
vagy megfigyelőket hívjon meg és kérjen fel a csoport
munkájában való részvételre.

(6)

( 3)

Feladatok
A szakértői csoport feladata az, hogy segítse a Bizottságot:
a) szakértői tanács nyújtásával az 1234/2007/EK rendelet által
létrehozott iskolagyümölcs-program (a továbbiakban: isko
lagyümölcs-program) végrehajtásával, nyomon követésével
és értékelésével kapcsolatban;
b) az 1234/2007/EK rendelet 184. cikkének (5) bekezdésében
említett jelentés elkészítésében.
3. cikk
Konzultáció
(1)
A Bizottság az iskolagyümölcs-program végrehajtásával
összefüggő bármely kérdésben konzultálhat a szakértői
csoporttal.
(2)
A szakértői csoport elnöke jelezheti a Bizottságnak, ha
egy meghatározott kérdésben kívánatos lenne a csoporttal
konzultálni.
4. cikk

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat
mellékletében rögzített bizottsági biztonsági szabályok
sérelme nélkül helyénvaló megállapítani azokat a szabá

(1) HL L 5., 2009.1.9., 1. o.
(2) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(3) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

Tagság – Kinevezés
(1)
A csoport tíz tagból áll. A szakértői csoport összetéte
lének kiegyensúlyozott módon tükröznie kell az Európai Unió
földrajzi összetételét.
(4) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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(2)
A szakértői csoport tagjait a Bizottság nevezi ki olyan
szakértők közül, akik:
a) a táplálkozás, a járványtan, a közegészségügy és az egészség
védelem, a viselkedés- és társadalomtudományok, valamint
az értékelés területén szakértelemmel rendelkeznek;
b) megfelelő szakmai hátterük van ahhoz, hogy a Bizottságot az
iskolagyümölcs-program végrehajtásával, nyomon követé
sével és értékelésével kapcsolatban tanáccsal lássák el; vala
mint
c) jelentkeztek a nyilvános pályázati felhívásra.
(3)
A Bizottság továbbá összeállíthat egy olyan listát,
amelyen azok a jelöltek szerepelnek, akiket nem tudtak ugyan
a szakértői csoport állandó tagjává kinevezni, de a kiválasztási
eljárás során megállapítást nyert, hogy alkalmasak az abban való
részvételre. E listát a szakértői csoport póttagjainak kinevezé
séhez lehet felhasználni.
(4)
A szakértői csoport tagjait személyükben nevezik ki, és a
Bizottságnak külső befolyástól függetlenül adnak tanácsot.
(5)
A csoport tagjait hároméves, megújítható időtartamra
nevezik ki, és megbízatásuk legfeljebb három egymást követő
időtartamra szólhat. A tagok a (6) bekezdésnek megfelelően
történő helyettesítésükig vagy hivatali idejük végéig maradnak
hivatalban.
(6)
A szakértői csoport tevékenységéhez érdemben hozzájá
rulni többé nem tudó, illetve a tisztségéről lemondó, vagy az e
cikk (4) bekezdésében vagy az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 339. cikkében előírt feltételeket nem teljesítő tag
helyére annak hivatali idejének hátralevő részére új tag nevez
hető ki.
(7)
A tagok minden évben írásbeli nyilatkozatot tesznek,
amelyben kötelezik magukat arra, hogy a közérdek szolgála
tában járnak el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy
mentesek mindenfajta olyan érdektől, amely függetlenségüket
befolyásolná. A tagok továbbá az ülések előtt nyilatkoznak vala
mennyi olyan érdekeltségükről, amely a napirendi pontokkal
összefüggésben veszélyeztetheti függetlenségüket.
(8)
A tagoknak és a (3) bekezdésben említett listán szereplő
személyeknek a nevét közzéteszik a Mezőgazdasági és Vidékfej
lesztési Főigazgatóság weboldalán és a szakértői csoportok jegy
zékében. A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzé
tétele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.
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(2)
A Bizottság egy képviselője részt vehet a szakértői
csoport ülésein. A Bizottság képviselője a csoport munkájába
bevonhat a csoporton kívüli olyan szakértőket vagy megfigye
lőket, akik a napirenden szereplő valamelyik kérdésben speci
fikus szakértelemmel rendelkeznek.
(3)
A szakértői csoport munkájában való részvétel során
szerzett olyan információk, amelyek a Bizottság megítélése
szerint bizalmas kérdéseket érintenek, nem terjeszthetők.
(4)
A szakértői csoport a Bizottság által megállapított eljárá
soknak és ütemezésnek megfelelően, rendszerint a Bizottság
épületeiben ülésezik. A titkársági feladatok ellátásáról a
Bizottság gondoskodik. Az eljárásokban érdekelt egyéb bizott
sági tisztviselők részt vehetnek a szakértői csoport ülésein.
(5)
A szakértői csoport a Bizottság által elfogadott egységes
eljárási szabályzat (1) alapján egyszerű többséggel elfogadja saját
eljárási szabályzatát.
(6)
A Bizottság közzéteheti az interneten a szakértői csoport
üléseinek napirendjét, jegyzőkönyveit, összefoglalóit, megálla
pításait, részmegállapításait vagy munkadokumentumait az
adott dokumentum eredeti nyelvén.
6. cikk
Az ülésekkel kapcsolatos kiadások
(1)
A Bizottság a külső szakértőknek nyújtandó költségtérí
tésre vonatkozó bizottsági szabályokkal összhangban megtéríti a
tagok és a szakértők azon útiköltségeit és – adott esetben –
azon ellátási költségeit, amelyek a szakértői csoport tevékeny
sége kapcsán merülnek fel.
(2)
A tagok, a szakértők és a megfigyelők szolgálataikért nem
részesülnek díjazásban.
(3)
Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság felelős
szolgálatai által elkülönített éves költségvetés erejéig térítik meg.
7. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 18-án.

5. cikk
Működés
(1)
A szakértői csoport tagjai közül egyszerű többséggel
elnököt és két alelnököt választ.

a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) A 2005. július 27-i SEC(2005) 1004 dokumentum III. melléklete.

