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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 18. decembra 2009,
ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov pre technické poradenstvo v súvislosti s programom
podpory konzumácie ovocia v školách
(2009/986/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,

(7)

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
keďže:
(1)

Aby sa zabezpečilo úspešné vykonávanie programu
podpory konzumácie ovocia v školách zriadeného naria
dením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007
o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohos
podárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej orga
nizácii trhov) (1), zmeneného a doplneného nariadením
Rady (ES) č. 13/2009 (2) (ďalej len „program podpory
konzumácie ovocia v školách“), by sa Komisii malo
umožniť prijímať odborné technické poradenstvo od
skupiny odborníkov v oblasti výživy, epidemiológie,
verejného zdravia a podpory zdravia, behaviorálnych
a sociálnych vied a hodnotenia.

(2)

Je preto potrebné zriadiť skupinu nezávislých odborníkov
a vymedziť jej úlohy a štruktúru.

(3)

Skupina odborníkov by Komisii mala poskytovať
odborné znalosti zo širokého spektra oblastí týkajúcich
sa vykonávania, monitorovania a hodnotenia programu
podpory konzumácie ovocia v školách. Skupina odbor
níkov by mala Komisii takisto poskytovať pomoc, pokiaľ
ide o vypracovanie správy uvedenej v článku 184 ods. 5
nariadenia (ES) č. 1234/2007.

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov skupiny odbor
níkov je potrebné nakladať v súlade s nariadením Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001
z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so
zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami
a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto
údajov (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Skupina
odborníkov
pre
technické
poradenstvo
v súvislosti s programom podpory konzumácie ovocia
v školách
Týmto sa zriaďuje skupina odborníkov pre technické poraden
stvo v súvislosti s programom podpory konzumácie ovocia
v školách (ďalej len „skupina odborníkov“).
Článok 2
Úlohy
Úlohou skupiny odborníkov je pomáhať Komisii pri:

(4)

(5)

(6)

Členovia skupiny odborníkov by sa mali vymenovávať na
základe osobnej spôsobilosti a Komisii poskytovať nezá
vislé poradenstvo. Členovia skupiny odborníkov by mali
mať doplňujúce sa vzdelanie a kombinovať vedecké
znalosti s praxou. Zloženie skupiny odborníkov by
malo odzrkadľovať vhodnú geografickú rovnováhu
v rámci Európskej únie.
Zástupca Komisie v skupine odborníkov by mal mať
právo pozývať odborníkov alebo pozorovateľov so skúse
nosťami v danej oblasti, ktorí by sa zúčastňovali na
pracovných činnostiach skupiny.
Bez toho, aby boli
Komisie stanovené v
2001/844/ES, ESUO,
pravidlá poskytovania
níkov.

dotknuté bezpečnostné predpisy
prílohe k rozhodnutiu Komisie
Euratom (3), je potrebné stanoviť
informácií členmi skupiny odbor

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

a) vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programu podpory
konzumácie ovocia v školách zriadeného nariadením (ES) č.
1234/2007 (ďalej len „program podpory konzumácie ovocia
v školách“) poskytovaním odborného poradenstva;
b) vypracovaní správy uvedenej v článku 184 ods. 5 nariadenia
(ES) č. 1234/2007.
Článok 3
Konzultácie
1.
Komisia môže so skupinou odborníkov konzultovať
akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s uplatňovaním programu
podpory konzumácie ovocia v školách.
2.
Predseda skupiny odborníkov môže Komisii odporučiť, že
je vhodné so skupinou konzultovať osobitnú otázku.
Článok 4
Členstvo – vymenovanie
1.
Skupina odborníkov sa skladá z desiatich členov. Jej
zloženie odzrkadľuje vhodnú geografickú rovnováhu v rámci
Európskej únie.
(4) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
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2.
Členov skupiny
z odborníkov, ktorí:
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odborníkov

vymenuje

Komisia

a) majú odborné znalosti v oblasti výživy, epidemiológie, verej
ného zdravia a podpory zdravia, behaviorálnych a sociálnych
vied, hodnotenia;
b) majú primerané vzdelanie na to, aby mohli poskytovať pora
denstvo Komisii pri vykonávaní, monitorovaní a hodnotení
programu podpory konzumácie ovocia v školách, a
c) odpovedali na výzvu na podanie prihlášok.
3.
Komisia môže takisto vytvoriť zoznam úspešných kandi
dátov, ktorí nemohli byť vymenovaní za stálych členov skupiny
odborníkov napriek tomu, že boli počas výberového konania
považovaní za vhodných kandidátov na členstvo v skupine.
Zoznam sa môže využiť pri vymenovávaní náhradných členov
skupiny odborníkov.
4.
Členovia skupiny odborníkov sa vymenovávajú na základe
osobnej spôsobilosti a Komisii poskytujú poradenstvo nezávisle
od akýchkoľvek vonkajších vplyvov.
5.
Členovia skupiny odborníkov sa vymenovávajú
ročné funkčné obdobie, ktoré je možné predĺžiť, a
zastávať funkciu viac ako tri po sebe nasledujúce
obdobia. Svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým
nahradení v súlade s odsekom 6 alebo im neuplynie
obdobie.

na troj
nemôžu
funkčné
nebudú
funkčné

6.
Členov, ktorí už nedokážu účinne prispievať k práci
v skupine odborníkov, ktorí sa vzdajú členstva, alebo nespĺňajú
podmienky stanovené v odseku 4 tohto článku alebo v článku
339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, možno na zostávajúce
funkčné obdobie nahradiť.
7.
Členovia každoročne podpíšu vyhlásenie, v ktorom sa
zaväzujú konať vo verejnom záujme. V tomto vyhlásení zároveň
uvedú informácie o absencii alebo existencii akýchkoľvek
záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich objektívnosť. Pred
každým zasadnutím takisto informujú o každom osobitnom
záujme, ktorý je možné považovať za škodlivý pre ich nezávis
losť v súvislosti s bodmi programu.
8.
Mená členov, a tých odborníkov, ktorí sa nachádzajú na
zozname úspešných kandidátov uvedenom v odseku 3, sa
uverejnia na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v registri skupín odbor
níkov. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú
v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.
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2.
Zástupca Komisie sa môže zúčastňovať na zasadnutiach
skupiny odborníkov. Môže pozývať odborníkov alebo pozoro
vateľov s osobitnými znalosťami v oblasti, ktorá je na programe
zasadnutia skupiny odborníkov, aby sa zúčastňovali na pracov
ných činnostiach skupiny.
3.
Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny
odborníkov nemožno voľne šíriť, ak sa Komisia domnieva, že sa
týkajú dôverných otázok.
4.
Skupina odborníkov sa zvyčajne schádza v priestoroch
Komisie, podľa pravidiel a harmonogramu, ktoré určuje
Komisia. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na stretnu
tiach skupiny odborníkov sa môžu zúčastniť aj iní úradníci
Komisie, ktorí sú zainteresovaní na preberaných otázkach.
5.
Skupina odborníkov prijíma svoj rokovací poriadok na
základe štandardného rokovacieho poriadku prijatého Komi
siou (1) jednoduchou väčšinou.
6.
Komisia môže na internete uverejňovať všetky programy,
zápisnice, zhrnutia, závery, predbežné závery alebo pracovné
dokumenty skupiny odborníkov v pôvodnom jazyku prísluš
ného dokumentu.
Článok 6
Výdavky na zasadnutia
1.
V súlade s ustanoveniami Komisie o náhradách pre exter
ných odborníkov Komisia hradí členom a odborníkom cestovné
náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie
vynaložené v súvislosti s činnosťou skupiny odborníkov.
2.
Členom, odborníkom a pozorovateľom neprislúcha za
poskytované služby odmena.
3.
Výdavky na zasadnutia sa uhrádzajú v rámci ročného
rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.
Článok 7
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. decembra 2009

Článok 5
Pracovný postup
1.
Skupina odborníkov volí spomedzi svojich členov pred
sedu a dvoch podpredsedov jednoduchou väčšinou.

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1) Príloha III k dokumentu SEK(2005) 1004 z 27. júla 2005.

