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SKLEP KOMISIJE
z dne 18. decembra 2009
o ustanovitvi skupine strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi s sistemom razdeljevanja
sadja v šolah
(2009/986/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

(7)

Osebne podatke, ki se nanašajo na člane strokovne
skupine, je treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št.
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in
o prostem pretoku takih podatkov (4) –

ob upoštevanju naslednjega:
SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
(1)

Za zagotavljanje uspešnega izvajanja sistema razdelje
vanja sadja v šolah, ki je bil vzpostavljen z Uredbo
Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o
posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1), kot je bila spremenjena z
Uredbo Sveta (ES) št. 13/2009 (2) (v nadaljnjem besedilu:
sistem razdeljevanja sadja v šolah), bi morala Komisija
imeti možnost pridobitve strokovnega svetovanja foruma
strokovnjakov z znanjem s področij prehrane, epidemio
logije, javnega zdravja in spodbujanja zdravja, vedenjskih
in družbenih ved ter vrednotenja.

(2)

Zato je treba ustanoviti skupino neodvisnih strokov
njakov in opredeliti njene naloge ter strukturo.

(3)

Strokovna skupina naj bi Komisiji zagotovila strokovno
znanje na številnih področjih, povezanih z izvajanjem,
spremljanjem in ocenjevanjem sistema razdeljevanja
sadja v šolah. Strokovna skupina naj bi Komisiji poma
gala tudi pri pripravi poročila iz člena 184(5) Uredbe (ES)
št. 1234/2007.

(4)

(5)

(6)

Člani strokovne skupine morajo biti imenovani kot posa
mezniki in Komisiji zagotavljati neodvisno svetovanje.
Člani strokovne skupine morajo imeti komplementarna
osnovna znanja in združevati tako znanstveno kot prak
tično znanje. Sestava strokovne skupine mora odražati
primerno geografsko ravnovesje v Evropski uniji.
Predstavnik Komisije v strokovni skupini mora imeti
pravico, da k sodelovanju pri delu skupine povabi stro
kovnjake ali opazovalce z izkušnjami na določenih
področjih.
Treba je določiti pravila o razkritju podatkov s strani
članov strokovne skupine, ne glede na pravilnik Komisije
o varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES,
ESPJ, Euratom (3).

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 5, 9.1.2009, str. 1.
(3) UL L 317, 3.12.2001, str. 1.

Člen 1
Skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi s
sistemom razdeljevanja sadja v šolah
Ustanovi se skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v
zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah (v nadaljnjem
besedilu: strokovna skupina).
Člen 2
Naloge
Naloga strokovne skupine je, da pomaga Komisiji pri:
(a) izvajanju, spremljanju in ocenjevanju sistema razdeljevanja
sadja v šolah, ki je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št.
1234/2007 (v nadaljnjem besedilu: sistem razdeljevanja
sadja v šolah), s tem, da ji zagotavlja strokovno svetovanje;
(b) pripravi poročila iz člena 184(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007.
Člen 3
Posvetovanje
1.
Komisija se lahko posvetuje s strokovno skupino glede
vseh zadev v zvezi z uporabo sistema razdeljevanja sadja v
šolah.
2.
Predsednik strokovne skupine lahko Komisijo obvesti, da
je zaželeno, da se o določenem vprašanju posvetuje s strokovno
skupino.
Člen 4
Člani – imenovanje
1.
Strokovno skupino sestavlja deset članov. Njena sestava
odraža primerno geografsko ravnovesje v Evropski uniji.
(4) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

L 338/100

SL

Uradni list Evropske unije

2.
Komisija imenuje člane strokovne skupine izmed strokov
njakov:
(a) s strokovnim znanjem s področij prehrane, epidemiologije,
javnega zdravja in spodbujanja zdravja, vedenjskih in
družbenih ved ter vrednotenja;
(b) s primernim osnovnim znanjem za svetovanje Komisiji pri
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju sistema razdeljevanja
sadja v šolah, ter
(c) ki so se odzvali na javni razpis.
3.
Komisija lahko sestavi tudi seznam kandidatov, ki jih ni
bilo mogoče imenovati za stalne člane strokovne skupine,
čeprav je bilo v izbirnem postopku ocenjeno, da so za mesto
v strokovni skupini primerni. Ta seznam se lahko uporabi za
imenovanje nadomestnih članov strokovne skupine.
4.
Člani strokovne skupine so imenovani kot posamezniki in
svetujejo Komisiji neodvisno od vseh zunanjih vplivov.
5.
Člani strokovne skupine se imenujejo za mandat treh let z
možnostjo podaljšanja, funkcijo pa lahko opravljajo največ tri
zaporedne mandate. Svoje naloge opravljajo, dokler niso zame
njani v skladu z odstavkom 6 ali se jim ne izteče mandat.
6.
Člane, ki ne morejo več učinkovito prispevati k razpravam
strokovne skupine, in tiste, ki dajo odpoved ali ne izpolnjujejo
pogojev iz odstavka 4 tega člena ali iz člena 339 Pogodbe o
delovanju Evropske unije, je za preostanek njihovega mandata
mogoče zamenjati.
7.
Člani morajo vsako leto podati pisno izjavo, da bodo
delovali v javnem interesu, ter izjavo o odsotnosti kakršnega
koli interesa, ki bi lahko negativno vplival na njihovo objektiv
nost. Prav tako pred vsakim sestankom navedejo vse posebne
interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost v zvezi s
točkami dnevnega reda.
8.
Imena članov in imena kandidatov s seznama iz člena 3 se
objavijo na internetni strani Generalnega direktorata za kmetij
stvo in razvoj podeželja ter v registru strokovnih skupin. Ta
imena se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo
(ES) št. 45/2001.
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2.
Sestankov strokovne skupine se lahko udeleži predstavnik
Komisije. Ta lahko povabi strokovnjake ali opazovalce s
posebnim strokovnim znanjem glede zadeve na dnevnem redu
strokovne skupine k sodelovanju pri delu strokovne skupine.
3.
Informacije, dobljene v okviru sodelovanja pri razpravah
strokovne skupine, se ne smejo razkriti, če je Komisija mnenja,
da se nanašajo na zaupna vprašanja.
4.
Strokovna skupina se običajno sestaja v prostorih Komisije
v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih ta določi.
Komisija zagotovi tajniške storitve. Sestankov strokovne skupine
se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.
5.
Strokovna skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi
standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija (1), z glaso
vanjem z navadno večino.
6.
Komisija lahko na internetu v izvirnem jeziku zadevnega
dokumenta objavi dnevni red, zapisnike, vsak povzetek, sklep,
delni sklep ali delovni dokument strokovne skupine.
Člen 6
Stroški sestankov
1.
Komisija članom in strokovnjakom povrne potne stroške
in, kadar je ustrezno, dnevnice v zvezi z dejavnostmi strokovne
skupine v skladu z veljavnimi pravili Komisije o nadomestilu za
zunanje strokovnjake.
2.
Člani, strokovnjaki in opazovalci za opravljeno delo niso
plačani.
3.
Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna,
ki ga dodelijo pristojne službe Komisije.
Člen 7
Začetek veljavnosti
Sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2009

Člen 5
Delovanje
1.
Strokovna skupina izmed svojih članov z glasovanjem z
navadno večino izvoli predsednika in dva podpredsednika.

Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) Priloga III k dokumentu SEC(2005) 1004 z dne 27.7.2005.

