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DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 grudnia 2009 r.
ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego dla programu „Owoce w szkole”
(2009/986/UE)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W celu zapewnienia skutecznej realizacji programu
„owoce w szkole”, ustanowionego na mocy rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1234/2007
z dnia
22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną orga
nizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty
czące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1) zmienionego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 13/2009 (2), zwanego
dalej programem „Owoce w szkole”, Komisja powinna
mieć możliwość korzystania z doradztwa technicznego
ze strony forum ekspertów posiadających wiedzę specja
listyczną w zakresie odżywiania, epidemiologii, zdrowia
publicznego i promocji zdrowia, nauk behawioralnych
i społecznych oraz oceny.

(2)

W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie
grupy niezależnych ekspertów i określenie jej zadań
oraz struktury.

(3)

Grupa ekspertów powinna zapewniać Komisji dostęp do
wiedzy specjalistycznej w wielu dziedzinach związanych
z wdrażaniem, monitorowaniem i oceną programu
„Owoce w szkole”. Grupa ekspertów powinna również
pomagać Komisji przy sporządzaniu sprawozdania,
o którym mowa w art. 184 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 1234/2007.

(4)

(5)

(6)

Członkowie grupy ekspertów powinni być powoływani
jako osoby prywatne i zapewniać Komisji niezależne
doradztwo. Członkowie grupy ekspertów powinni repre
zentować uzupełniające się dziedziny oraz posiadać
zarówno wiedzę naukową, jak i praktyczną. Skład
grupy ekspertów powinien odzwierciedlać odpowiednią
równowagę geograficzną wewnątrz Unii Europejskiej.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej w grupie ekspertów
powinien mieć prawo do zapraszania ekspertów lub
obserwatorów posiadających doświadczenie w danej dzie
dzinie do uczestnictwa w pracach grupy.
Zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków
grupy ekspertów należy określić bez uszczerbku dla prze
pisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa zapisanych
w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS,
Euratom (3).

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 5 z 9.1.2009, s. 1.
(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze
pływie takich danych (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Grupa

ekspertów ds. doradztwa technicznego
programu „Owoce w szkole”

dla

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów ds. doradztwa tech
nicznego dla programu „Owoce w szkole”, zwaną dalej „grupą
ekspertów”.
Artykuł 2
Zadania
Zadaniem grupy ekspertów jest wspomaganie Komisji:
a) w realizacji, monitorowaniu i ocenie programu „Owoce
w szkole”, ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1234/2007, zwanego dalej programem „Owoce
w szkole”, poprzez zapewnianie jej specjalistycznego
doradztwa;
b) przy sporządzaniu sprawozdania, o którym mowa w art.
184 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
Artykuł 3
Konsultacje
1.
Komisja może zasięgać opinii grupy ekspertów we wszel
kich kwestiach związanych z realizacją programu „Owoce
w szkole”.
2.
Przewodniczący grupy ekspertów może zasugerować
Komisji, że powinna ona skonsultować się z grupą ekspertów
w sprawie określonego zagadnienia.
Artykuł 4
Skład i powoływanie
1.
W skład grupy ekspertów wchodzi dziesięciu członków.
Skład grupy ekspertów odzwierciedla odpowiednią równowagę
geograficzną wewnątrz Unii Europejskiej.
(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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2.
Członkowie grupy ekspertów są powoływani przez
Komisję spośród specjalistów:
a) posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie odżywiania,
epidemiologii, zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
nauk behawioralnych i społecznych oraz oceny;
b) z odpowiednim doświadczeniem, aby doradzać Komisji
w sprawie wdrażania, monitorowania i oceny programu
„Owoce w szkole”; oraz
c) którzy odpowiedzieli na publiczne wezwanie do składania
wniosków.
3.
Komisja może również ustanowić listę kandydatów,
w których przypadku powołanie na członka stałego okazało
się niemożliwe, mimo że w toku procedury selekcji uznano,
że spełniają oni warunki powołania do grupy ekspertów.
Wspomniana lista może być wykorzystywana w celu powołania
zastępców dla członków grupy ekspertów.
4.
Członkowie grupy ekspertów są powoływani jako osoby
prywatne i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek
wpływów zewnętrznych.
5.
Członków grupy ekspertów powołuje się na trzyletnie
odnawialne kadencje, przy czym maksymalny okres pełnienia
funkcji to trzy kolejne kadencje. Członkowie grupy ekspertów
pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia zgodnie z ust. 6
lub do czasu wygaśnięcia swoich kadencji.
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2.
W posiedzeniach grupy ekspertów może uczestniczyć
przedstawiciel Komisji. Może on zaprosić do udziału
w pracach grupy ekspertów bądź obserwatorów posiadających
szczególne kompetencje w zakresie tematu będącego przed
miotem obrad.
3.
Jeśli Komisja uzna, iż informacje uzyskane w drodze
uczestnictwa w obradach grupy ekspertów dotyczą spraw pouf
nych, wówczas nie są one ujawniane.
4.
Posiedzenia grupy ekspertów odbywają się zwykle
w pomieszczeniach Komisji zgodnie z procedurami
i harmonogramem określonym przez Komisję. Komisja
zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy
ekspertów mogą uczestniczyć inni zainteresowani urzędnicy
Komisji.
5.
Grupa ekspertów przyjmuje swój regulamin wewnętrzny
na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez
Komisję (1) zwykłą większością głosów.
6.
Komisja może publikować w Internecie, w oryginalnym
języku danego dokumentu, porządek obrad, protokół z obrad,
wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub doku
menty robocze grupy ekspertów.
Artykuł 6
Koszty posiedzeń

6.
Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego
wkładu w prace grupy ekspertów, złożą rezygnację lub nie
spełniają warunków określonych w ust. 4 niniejszego artykułu
lub w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia
ich kadencji.

1.
Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty
pobytu, ponoszone przez członków i ekspertów w związku
z działalnością grupy, są refundowane przez Komisję zgodnie
z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów ponoszo
nych przez ekspertów zewnętrznych.

7.
Członkowie składają corocznie oświadczenie, w którym
zobowiązują się działać w interesie publicznym oraz oświad
czenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu inte
resów zagrażającego ich bezstronności. Podczas każdego posie
dzenia członkowie informują o wszelkich konkretnych intere
sach, które można by uznać za naruszające ich niezależność
w stosunku do tematów będących przedmiotem obrad.

2.
Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wyna
grodzenia za świadczone przez siebie usługi.

8.
Nazwiska członków oraz osób znajdujących się na liście,
o której mowa w ust. 3, są publikowane na stronie internetowej
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej
skich oraz w rejestrze grup ekspertów. Nazwiska członków są
gromadzone,
przetwarzane
i
publikowane
zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.
Artykuł 5
Działanie
1.
Grupa ekspertów wybiera przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących spośród swoich członków zwykłą więk
szością głosów.

3.
Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego
budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.
Artykuł 7
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Załącznik do dokumentu SEC(2005) 1004 z 27.7.2005.

