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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 december 2009
om inrättande av en expertgrupp för teknisk rådgivning om skolfruktsprogrammet
(2009/986/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, och

(7)

Personuppgifter om medlemmarna i expertgruppen bör
behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000
om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och
gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om
den fria rörligheten för sådana uppgifter (4).

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

(3)

(4)

För ett gott genomförande av skolfruktsprogrammet, som
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1234/2007
av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemen
sam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda
förordningen om de gemensamma organisationerna av
marknaden”) (1), ändrad genom rådets förordning (EG)
nr 13/2009 (2), bör kommissionen få tekniska expertråd
från experter på näringslära, epidemiologi, folkhälsa och
hälsofrämjande, beteendevetenskap, samhällsvetenskap
samt utvärdering.
Det är därför nödvändigt att inrätta en grupp av obero
ende experter och att fastställa dess uppdrag och sam
mansättning.
Expertgruppen ska ge kommissionen expertråd inom
flera områden som rör genomförande, övervakning och
utvärdering av skolfruktsprogrammet. Expertgruppen bör
också bistå kommissionen när den utarbetar den rapport
som avses i artikel 184.5 i förordning (EG) nr
1234/2007.
Medlemmarna i expertgruppen ska utses på personligt
mandat och på ett oberoende sätt lämna råd till kom
missionen. Deras bakgrunder ska komplettera varandra
och kombinera både vetenskapliga och praktiska kunska
per. Expertgruppen ska vara sammansatt på ett sätt som
motsvarar en rimlig geografisk balans inom Europeiska
unionen.

(5)

Kommissionens representant i expertgruppen ska ha full
ständiga rättigheter att inbjuda experter eller observatörer
med erfarenhet på ett visst område att delta i gruppens
arbete.

(6)

Regler om hur medlemmarna i expertgruppen kan lämna
ut information bör fastställas, utan att det påverkar kom
missionens regler om säkerhet i bilagan till kommissio
nens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (3).

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 5, 9.1.2009, s. 1.
(3) EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

Artikel 1
Expertgruppen för teknisk rådgivning om
skolfruktsprogrammet
Härmed inrättas en expertgrupp för teknisk rådgivning om skol
fruktsprogrammet, nedan kallad expertgruppen.

Artikel 2
Uppgifter
Expertgruppen ska bistå kommissionen med följande:

a) Genomförande, övervakning och utvärdering av det skol
fruktsprogram som inrättats genom förordning (EG) nr
1234/2007 i form av expertråd.

b) Utarbetande av den rapport som avses i artikel 184.5 i för
ordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 3
Samråd
1.
Kommissionen kan rådgöra med expertgruppen om alla
frågor som rör tillämpningen av skolfruktsprogrammet.

2.
Gruppens ordförande kan uppmana kommissionen att
rådgöra med expertgruppen i en viss fråga.

Artikel 4
Medlemskap – utnämnande av medlemmar
1.
Expertgruppen ska bestå av tio medlemmar. Den ska vara
sammansatt på ett sätt som motsvarar en rimlig geografisk
balans inom Europeiska unionen.
(4) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
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2.
Kommissionen ska utse gruppmedlemmarna bland specia
lister som
a) har expertkunskaper inom näringslära, epidemiologi, folk
hälsa och hälsofrämjande, beteendevetenskap, samhällsveten
skap samt utvärdering,
b) har sådan bakgrund att de är lämpade att bistå kommissio
nen vid genomförandet, övervakningen och utvärderingen av
skolfruktsprogrammet, och
c) har svarat på ansökningsomgången.
3.
I samband med urvalsförfarandet kan kommissionen även
komma att upprätta en reservlista med kandidater som inte
kunde utnämnas som ständiga medlemmar trots att de ansågs
vara lämpliga. Listan kan användas för att utse suppleanter i
expertgruppen.
4.
Medlemmarna ska utnämnas på personligt mandat och
ska lämna råd till kommissionen oberoende av all påverkan
utifrån.
5.
Expertgruppens medlemmar utnämns för en mandatpe
riod på tre år som sedan kan förlängas. De får dock högst delta
i gruppen under tre perioder i följd. De ska ha kvar sina upp
drag tills de ersätts enligt punkt 6 eller tills deras mandatperiod
löper ut.
6.
Medlemmar som inte längre på ett effektivt sätt kan bidra
till expertgruppens arbete, som avgår eller som inte uppfyller
villkoren i punkt 4 i denna artikel eller i artikel 339 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, får ersättas under den
återstående uppdragstiden.
7.
Medlemmarna ska varje år avge en skriftlig försäkran om
att de förbinder sig att agera i allmänhetens intresse och en
försäkran om avsaknaden eller förekomsten av eventuella intres
sekonflikter som skulle kunna påverka deras oberoende ställ
ning. De ska även före varje möte redogöra för om det finns
specifika intressen som kan anses inverka negativt på deras
oberoende i fråga om dagordningen.
8.
Namnen på medlemmarna och dem på den lista som
nämns i punkt 3 ska offentliggöras på webbplatsen för general
direktoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling och i regist
ret över expertgrupper. Namnen ska samlas in, behandlas och
offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG)
nr 45/2001.
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2.
En representant från kommissionen får delta i expertgrup
pens möten. Denne får bjuda in experter eller observatörer som
har specifik expertis om något av ämnena på dagordningen för
att delta i expertgruppens möten.
3.
Information som erhålls genom deltagande i expertgrup
pens överläggningar får inte yppas, om kommissionen anser att
informationen rör konfidentiella frågor.
4.
Expertgruppen ska i regel sammanträda i kommissionens
lokaler på det sätt och enligt det tidsschema som kommissionen
har fastställt. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjäns
ter. Andra tjänstemän från kommissionen med ett intresse i
gruppens arbete får närvara vid sammanträdena.
5.
Expertgruppen ska anta sin arbetsordning med enkel ma
joritet på grundval av den standardiserade arbetsordning som
antagits av kommissionen (1).
6.
Kommissionen får på Internet offentliggöra expertgrup
pens dagordning, protokoll, sammanfattningar, slutsatser, del
slutsatser eller arbetsdokument på de aktuella handlingarnas
originalspråk.
Artikel 6
Sammanträdeskostnader
1.
Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och, vid be
hov, uppehälle för medlemmar och experter i samband med
gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler
om ersättning till externa experter.
2.
Medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte er
sättas för sina tjänster.
3.
Möteskostnaderna ska ersättas inom ramen för den årliga
budget den ansvariga kommissionsavdelningen fastställt.
Artikel 7
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2009.

Artikel 5
Verksamheten

På kommissionens vägnar

1.
Expertgruppen ska med enkel majoritet välja en ordfö
rande och två viceordförande bland sina medlemmar.

José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) Bilaga III till dokument SEK(2005) 1004 av den 27.7.2005.

