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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. gruodžio 18 d.
kuriuo sudaroma konsultacinė vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos ekspertų grupė
(2009/986/ES)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

(7)

Su ekspertų grupės nariais susiję asmens duomenys
turėtų būti tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių
duomenų judėjimo (4),

kadangi:

(1)

Siekiant sėkmingai įgyvendinti vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programą, nustatytą 2007 m. spalio 22 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu
bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias
tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas
(Bendru bendro žemės ūkio rinkų organizavimo regla
mentu) (1), su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 13/2009 (2) (toliau – vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programa), Komisijai turėtų būti sudarytos
sąlygos techniniais klausimais konsultuotis su mitybos,
epidemiologijos, visuomenės sveikatos ir sveikos gyven
senos, elgsenos ir socialinių mokslų, taip pat vertinimo
ekspertais.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Konsultacinė

vaisių vartojimo skatinimo
programos ekspertų grupė

mokyklose

Sudaroma konsultacinė vaisių vartojimo skatinimo mokyklose
programos ekspertų grupė (toliau – ekspertų grupė).

2 straipsnis
Uždaviniai

(2)

Todėl būtina sudaryti nepriklausomų ekspertų grupę ir
apibrėžti jos uždavinius bei struktūrą.

(3)

Ekspertų grupė turėtų Komisiją konsultuoti įvairių sričių
klausimais, susijusiais su vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programos įgyvendinimu, stebėjimu ir verti
nimu. Be to, ekspertų grupė turėtų Komisijai padėti rengti
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 184 straipsnio 5 dalyje
nurodytą ataskaitą.

(4)

Ekspertų grupės nariai turėtų būti skiriami individualiai;
jie turėtų Komisiją konsultuoti neveikiami jokių išorinių
veiksnių. Ekspertų grupės nariai turėtų turėti papildomos
kompetencijos ir gebėti derinti mokslines ir praktines
žinias. Ekspertų grupės sudėtis turėtų atitikti Europos
Sąjungos geografinę pusiausvyrą.

(5)

Komisijai atstovaujančiam ekspertų grupės nariui turėtų
būti suteikta teisė kviesti konkrečios patirties turinčius
ekspertus ar stebėtojus dalyvauti grupės veikloje.

(6)

Reikėtų nustatyti ekspertų grupės nariams taikytinas
informacijos atskleidimo taisykles, kurios neprieštarautų
Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (3)
priede išdėstytoms Komisijos saugumo taisyklėms.

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 5, 2009 1 9, p. 1.
(3) OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

Ekspertų grupės uždavinys – padėti Komisijai:

a) įgyvendinti, stebėti ir vertinti vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr.
1234/2007, teikiant konsultacijas;

b) rengti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 184 straipsnio 5
dalyje nurodytą ataskaitą.

3 straipsnis
Konsultacijos
1.
Komisija gali konsultuotis su ekspertų grupe visais vaisių
vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo klausimais.

2.
Ekspertų grupės pirmininkas gali pasiūlyti Komisijai pasi
konsultuoti su grupe tam tikrais konkrečiais klausimais.

4 straipsnis
Narystė. Narių skyrimas
1.
Ekspertų grupę sudaro dešimt narių. Ekspertų grupės
sudėtis atitinka Europos Sąjungos geografinę pusiausvyrą.
(4) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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Komisija skiria ekspertų grupės narius, kurie:

a) turi mitybos, epidemiologijos, visuomenės sveikatos ir
sveikos gyvensenos, elgsenos ir socialinių mokslų, taip pat
vertinimo sričių patirties;
b) turi tinkamos kompetencijos, kad galėtų konsultuoti Komi
siją vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos
įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais; ir
c) atsiliepė į viešą kvietimą teikti paraiškas.
3.
Be to, Komisija gali sudaryti kandidatų, kurie negalėjo būti
paskirti nuolatiniais ekspertų grupės nariais, nors per atranką
buvo pripažinti tinkamais jais tapti, sąrašą. Šis sąrašas gali
būti naudojamas skiriant pakaitinius ekspertų grupės narius.
4.
Ekspertų grupės nariai skiriami individualiai; jie Komisiją
konsultuoja neveikiami jokių išorinių veiksnių.
5.
Ekspertų grupės nariai skiriami trejų metų kadencijai su
galimybe ją pratęsti, bet negali eiti pareigų daugiau kaip tris
kadencijas iš eilės. Jie eina pareigas, kol vadovaujantis 6 dalimi
į jų vietą paskiriami kiti nariai arba iki savo kadencijos pabaigos.
6.
Nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti ekspertų
grupės darbe, atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio 4 dalyje
arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje
nustatytų sąlygų, gali būti pakeisti kitais nariais iki savo kaden
cijos pabaigos.
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darbotvarkės tema susijusios konkrečios kompetencijos, daly
vauti ekspertų grupės veikloje.
3.
Ekspertų grupės svarstymuose gauta informacija neatsklei
džiama, jei, Komisijos nuomone, ji yra susijusi su konfidencia
liais klausimais.
4.
Ekspertų grupės posėdžiai paprastai vyksta Komisijos
patalpose laikantis jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. Komi
sija teikia sekretoriato paslaugas. Ekspertų grupės posėdžiuose
gali dalyvauti ir kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.
5.
Remdamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo
tvarkos taisyklėmis (1) ekspertų grupė paprastąja balsų dauguma
priima savo darbo tvarkos taisykles.
6.
Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba inter
nete skelbti ekspertų grupės posėdžių darbotvarkę, protokolus,
visas santraukas, išvadas, dalines išvadas arba darbinius doku
mentus.
6 straipsnis
Posėdžių išlaidos
1.
Vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų
išlaidų kompensavimo Komisija atlygina su ekspertų grupės
veikla susijusias narių ir ekspertų kelionės, o prireikus ir pragy
venimo išlaidas.

7.
Nariai kasmet pasirašo įsipareigojimą veikti visuomenės
interesų labui ir deklaraciją, kurioje nurodo bet kokių interesų,
galinčių turėti neigiamos įtakos jų objektyvumui, buvimą arba
nebuvimą. Prieš kiekvieną posėdį jie deklaruoja visus su dienot
varkėje numatytais klausimais susijusius konkrečius interesus,
kurie gali kelti abejonių dėl tų narių nepriklausomumo.

2.
Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas
paslaugas neatlyginama.

8.
Individualiai paskirtų grupės narių ir asmenų, įtrauktų į 3
dalyje nurodytą sąrašą, pavardės skelbiamos Žemės ūkio ir
kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje ir
ekspertų grupių registre. Šios pavardės kaupiamos, tvarkomos
ir skelbiamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

7 straipsnis

3.
Posėdžių išlaidos kompensuojamos neviršijant metinio
biudžeto, kurį grupei skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

Įsigaliojimas
Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje dieną.

5 straipsnis
Veikimas
1.
Ekspertų grupė paprastąja balsų dauguma iš savo narių
išsirenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus.
2.
Ekspertų grupės posėdžiuose gali dalyvauti Komisijos
atstovas. Jis gali kviesti ekspertus arba stebėtojus, turinčius su

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 18 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) 2005 7 27 dokumento SEC(2005) 1004 III priedas.

