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KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 18. decembris)
par ekspertu grupas izveidi tehniskām konsultācijām par Programmu skolu apgādei ar augļiem
(2009/986/ES)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

(7)

Ekspertu grupas locekļu personas dati ir jāapstrādā
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu
apriti (4),

tā kā:
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
(1)

Lai nodrošinātu, ka tiek sekmīgi īstenota Programma
skolu apgādei ar augļiem, kas izveidota ar Padomes
2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar
ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un
paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienoto TKO regulu) (1), kura grozīta ar
Padomes Regulu (EK) Nr. 13/2009 (2), turpmāk
“Programma skolu apgādei ar augļiem”, Komisijai ir
jābūt iespējai saņemt konsultācijas no ekspertu foruma,
kuram ir speciālās zināšanas uzturzinātnē, epidemioloģijā,
veselības aprūpē un veicināšanā, uzvedības un sabied
riskajās zinātnēs un izvērtēšanā.

1. pants
Ekspertu grupa tehniskām konsultācijām par Programmu
skolu apgādei ar augļiem
Ar šo izveido ekspertu grupu tehniskām konsultācijām par
Programmu skolu apgādei ar augļiem, turpmāk “ekspertu
grupa”.

2. pants
Uzdevumi

(2)

Tāpēc ir jāizveido neatkarīgu ekspertu grupa un jānosaka
tās uzdevumi un struktūra.

(3)

Ekspertu grupai jānodrošina Komisija ar ekspertu ieguldī
jumu plašā jautājumu spektrā, kas saistās ar Programmas
skolu apgādei ar augļiem īstenošanu, uzraudzīšanu un
izvērtēšanu. Ekspertu grupai arī jāsniedz Komisijai palī
dzība Regulas (EK) Nr. 1234/2007 184. panta 5. punktā
minētā ziņojuma izstrādē.

(4)

(5)

(6)

Ekspertu grupas locekļi ir ieceļami amatā privātpersonas
statusā, un viņiem ir jāsniedz Komisijai neatkarīgi atzi
numi. Ekspertu grupas locekļu kompetencei ir jāpapildina
citu locekļu kompetence, un viņiem ir jābūt gan teorē
tiskām, gan praktiskām zināšanām. Tās sastāvam pietie
kami līdzsvaroti jāatspoguļo Eiropas Savienības ģeogrā
fija.
Komisijas pārstāvim ekspertu grupā jābūt tiesīgam lūgt
piedalīties grupas darbā ekspertus vai novērotājus, kuri
ir kompetenti kādā konkrētā jomā.
Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti
Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (3)
pielikumā, ir vajadzīgi noteikumi par to, kā ekspertu
grupas dalībnieki drīkst izpaust informāciju.

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 5, 9.1.2009., 1. lpp.
(3) OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

Ekspertu grupas uzdevums ir palīdzēt Komisijai:

a) īstenot, uzraudzīt un izvērtēt Programmu skolu apgādei ar
augļiem, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007,
turpmāk “Programma skolu apgādei ar augļiem”, sniedzot
tai ekspertu konsultācijas;

b) izstrādāt Regulas (EK) Nr. 1234/2007 184. panta 5. punktā
minēto ziņojumu.

3. pants
Apspriešanās
1.
Komisija var apspriesties ar ekspertu grupu par visiem
jautājumiem, kas saistīti ar Programmas skolu apgādei ar
augļiem piemērošanu.

2.
Ekspertu grupas priekšsēdētājs var ieteikt Komisijai par
kādu konkrētu jautājumu apspriesties ar ekspertu grupu.

4. pants
Locekļi – iecelšana
1.
Ekspertu grupas sastāvā ir 10 locekļi. Tās sastāvs pietie
kami līdzsvaroti atspoguļo Eiropas Savienības ģeogrāfiju.
(4) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
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2.
Ekspertu grupas locekļus Komisija ieceļ no tādu speciālistu
vidus,
a) kas ir lietpratēji uzturzinātnē, epidemioloģijā, veselības
aprūpē un veicināšanā, uzvedības un sabiedriskajās zinātnēs
un izvērtēšanā;
b) kam ir pietiekama kompetence, lai konsultētu Komisiju par
Programmas skolu apgādei ar augļiem īstenošanu, uzraudzī
šanu un izvērtēšanu; un

19.12.2009.

2.
Ekspertu grupas sanāksmēs var piedalīties Komisijas
pārstāvis. Viņš var lūgt piedalīties ekspertu grupas darbā
ekspertus vai novērotājus, kuri ir kompetenti konkrētā darba
kārtības jautājumā.
3.
Ekspertu grupas apspriedēs iegūto informāciju neizpauž, ja
Komisija uzskata, ka tā ir saistīta ar konfidenciāliem jautāju
miem.

c) kas ir atsaukušies uz publisku uzaicinājumu iesniegt pietei
kumus.

4.
Ekspertu grupas sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās
saskaņā ar Komisijas noteiktu kārtību un grafiku. Sekretariāta
pakalpojumus nodrošina Komisija. Ekspertu grupas sanāksmēs
var piedalīties citi ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

3.
Komisija var arī izveidot to kandidātu sarakstu, kurus nav
varēts iecelt par pastāvīgiem ekspertu grupas locekļiem, lai gan
atlases procedūrā viņi atzīti par piemērotiem darbībai grupā. Šo
sarakstu var izmantot ekspertu grupas locekļu aizstājēju iecel
šanai.

5.
Ekspertu grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz
Komisijas pieņemto standarta reglamentu (1).

4.
Ekspertu grupas locekļus ieceļ amatā privātpersonas
statusā, un viņi Komisijai sniedz neatkarīgus ieteikumus.
5.
Ekspertu grupas locekļus ieceļ uz atjaunojamu trīs gadu
pilnvaru termiņu, un locekļi drīkst palikt amatā tikai trīs piln
varu termiņus pēc kārtas. Locekļi turpina darbu līdz pilnvaru
beigām vai brīdim, kad viņus saskaņā ar šā panta 6. punktu
aizstāj citi locekļi.
6.
To locekļu vietā, kuri vairs nespēj pilnvērtīgi darboties
ekspertu grupā, atkāpjas no amata vai neatbilst nosacījumiem
šā panta 4. punktā vai Līguma par Eiropas Savienības darbību
339. pantā, uz atlikušo pilnvaru laiku var iecelt citus locekļus.
7.
Locekļi katru gadu rakstiski apstiprina, ka apņemas darbo
ties vispārības interesēs, kā arī apliecina tādu interešu esību vai
neesību, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti. Pirms katras
sanāksmes locekļi arī paziņo par tādu īpašu ieinteresētību, kas
varētu ietekmēt viņu neatkarību saistībā ar izskatāmajiem darba
kārtības jautājumiem.
8.
Locekļu un 3. punktā minētajā sarakstā iekļauto personu
vārdus publicē Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldi
rektorāta tīmekļa vietnē un ekspertu grupu reģistrā. Datus par
grupas locekļu vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 45/2001.
5. pants
Darbība
1.
Ekspertu grupa no savu locekļu vidus ar vienkāršu balsu
vairākumu ievēlē priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja viet
niekus.

6.
Komisija var publicēt internetā ekspertu grupas darba
kārtību, protokolus, kopsavilkumus, secinājumus, secinājumu
daļu vai darba dokumentus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.
6. pants
Sanāksmju izdevumi
1.
Ar ekspertu grupas darbu saistītos locekļu un ekspertu
ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā uzturēšanās izdevumus
Komisija atlīdzina saskaņā ar Komisijas noteikumiem par
kompensācijām pieaicinātajiem ekspertiem.
2.
Locekļi, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par
sniegtajiem pakalpojumiem.
3.
Sanāksmju izdevumus atlīdzina no gada budžeta, ko
piešķīruši atbildīgie Komisijas dienesti.
7. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 18. decembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

(1) 27.7.2005. dokumenta SEC(2005) 1004 III pielikums.

