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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 20. února 2008,
kterým se zřizuje organizační struktura Evropské sítě pro rozvoj venkova
(2008/168/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Koordinační výbor
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září
2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na
článek 91 uvedeného nařízení,

1.
Zřizuje se koordinační výbor Evropské sítě pro rozvoj
venkova (dále jen „koordinační výbor“).

2.

Koordinační výbor zejména:

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

V souladu s článkem 67 nařízení (ES) č. 1698/2005 byla
zřízena Evropská síť pro rozvoj venkova s cílem propojit
na úrovni Společenství sítě, organizace a správní orgány
členských států činné v oblasti rozvoje venkova. Za
účelem stanovení organizační struktury této sítě je
nezbytné přijmout prováděcí pravidla.

V zájmu přípravy a provádění činností stanovených v čl.
67 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005 by měl být
v rámci Evropské sítě pro rozvoj venkova zřízen koordinační výbor. Z tohoto důvodu je třeba určit organizační
strukturu, úkoly a procedurální pravidla koordinačního
výboru.

Za účelem podpory vnitrostátních sítí a nadnárodních
iniciativ pro spolupráci podle čl. 67 písm. f) nařízení
(ES) č. 1698/2005 by měl být v rámci koordinačního
výboru zřízen samostatný podvýbor Leader. Je třeba
určit složení a úkoly tohoto podvýboru.

Aby bylo možné zakládat a provozovat sítě odborníků za
účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory
provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova podle čl.
67 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005, měl by být
zřízen výbor odborníků pro hodnocení programů pro
rozvoj venkova. Je třeba určit složení a úkoly tohoto
výboru.

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

(1) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 2012/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 8).

a) je nápomocen Komisi při přípravě a provádění činností
stanovených v čl. 67 písm. a) až f) nařízení (ES) č.
1698/2005;

b) zajišťuje koordinaci mezi Evropskou sítí pro rozvoj venkova,
celostátními sítěmi pro venkov podle článku 68 nařízení (ES)
č. 1698/2005 a organizacemi činnými v oblasti rozvoje
venkova na úrovni Společenství;

c) radí Komisi v otázkách ročního pracovního programu
Evropské sítě pro rozvoj venkova a přispívá k výběru
a koordinaci tematické činnosti, kterou vykonává Evropská
síť pro rozvoj venkova;

d) Komisi případně navrhuje vytvoření tematických pracovních
skupin.

Z úkolů uvedených v prvním pododstavci jsou vyňaty činnosti
hodnotící sítě, na které se vztahuje článek 5.

Článek 2
Jmenování a fungování koordinačního výboru
1.

Koordinační výbor sestává z 69 členů, jimiž je:

a) 27 zástupců příslušných vnitrostátních orgánů (1 zástupce
každého členského státu);

b) 27 zástupců celostátních sítí pro venkov (1 zástupce
každého členského státu);

L 56/32

CS

Úřední věstník Evropské unie

c) 12 zástupců organizací činných v oblasti rozvoje venkova na
úrovni Společenství;
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Článek 4
Podvýbor Leader
1.

Ke koordinačnímu výboru se zřizuje podvýbor Leader.

2.

Podvýbor Leader zejména:

d) 2 zástupci podvýboru Leader stanoveného v článku 4;

e) 1 zástupce evropské organizace zastupující místní akční
skupiny uvedené v článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005.
a) podílí se na práci koordinačního výboru;
2.
Organizace uvedené v odst. 1 písm. c) vybere Komise ze
členů Poradní skupiny pro rozvoj venkova zřízené rozhodnutím
Komise 2004/391/ES (1) po konzultaci s touto skupinou.

Pro každý z následujících cílů vybere Komise nejvýše čtyři organizace, jejichž hlavní účel a činnost odpovídají těmto cílům:

a) zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví;

b) radí Komisi v otázkách ročního pracovního programu
Evropské sítě pro rozvoj venkova týkajícího se osy Leader
a přispívá v této oblasti k výběru a koordinaci tematické
činnosti;

c) podporuje Komisi při monitorování a provádění nadnárodních projektů spolupráce stanovených v čl. 67 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005;

b) zlepšování životního prostředí a krajiny;
d) pravidelně podává o svých činnostech zprávy koordinačnímu
výboru.
c) zlepšování kvality života ve venkovských
a diverzifikace hospodářství venkova.

oblastech
3.

Podvýbor sestává z 67 členů, jimiž je:

Vybrané organizace určí jednoho ze svých členů za zástupce
v koordinačním výboru.
a) 27 zástupců příslušných vnitrostátních orgánů (1 zástupce
každého členského státu);
3.
Koordinačnímu výboru předsedá zástupce Komise. Předseda svolává koordinační výbor alespoň jednou ročně.

Článek 3

b) 27 zástupců celostátních sítí pro venkov (1 zástupce
každého členského státu);

Tematická pracovní skupina
1.
Tematická pracovní skupina zřízená podle čl. 1 odst. 2
písm. d) má vymezené zmocnění a předsedá jí zástupce Komise.

c) 1 zástupce evropské organizace zastupující místní akční
skupiny uvedené v článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005;

2.
Tematická pracovní skupina sestává nejvýše z 15 členů. Po
zvážení návrhů koordinačního výboru Komise určí členy tematické pracovní skupiny.

d) 12 zástupců organizací činných v oblasti rozvoje venkova na
úrovni Společenství.

3.
Tematické pracovní skupiny pravidelně podávají koordinačnímu výboru zprávy o problematice, na kterou se vztahuje
jejich zmocnění. Nejpozději do dvou let po svém vytvoření
předloží tematické pracovní skupiny na zasedání koordinačního
výboru výsledky své činnosti ve formě závěrečné zprávy.
(1) Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 50.

4.
Podvýboru Leader předsedá zástupce Komise. Předseda
svolává podvýbor Leader alespoň jednou ročně.

Podvýbor Leader určí dva své členy za zástupce v koordinačním
výboru.
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Článek 5
Hodnotící výbor odborníků
1.
Zřizuje se výbor odborníků pro hodnocení programů pro
rozvoj venkova (dále jen „hodnotící výbor odborníků“).
2.
Hodnotící výbor odborníků sleduje činnost hodnotící sítě
odborníků uvedené v čl. 67 písm. e) nařízení (ES) č.
1698/2005, která souvisí s výměnou odborných znalostí
a stanovením osvědčených postupů při hodnocení politiky
rozvoje venkova, a zejména:
a) radí Komisi v otázkách ročního pracovního programu
hodnotící sítě odborníků;
b) podílí se na výběru a koordinaci hodnotící tematické
činnosti;
c) sleduje provádění probíhajícího hodnocení.
Hodnotící výbor odborníků pravidelně informuje koordinační
výbor o svých činnostech.
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k práci ve výboru nebo tematické pracovní skupině přizvat
odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odborností týkající se
určitého bodu pořadu jednání, kteří běžně ve výboru nepracují.
2.
Výbory a tematické pracovní skupiny obvykle zasedají
v prostorách Komise v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí.
3.
Výbory přijmou své jednací řády na základě vzorového
jednacího řádu přijatého Komisí.
4.
Komise může na internetu zveřejnit v původním jazyce
dotyčného dokumentu shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní
dokument výborů.
5.
V souladu s ustanoveními platnými v rámci Komise uhradí
Komise členům výborů a tematických skupin cestovní výdaje
a denní diety související se zasedáními. Za výkon funkcí nenáleží členům odměna.
Článek 7
Datum nabytí účinku

3.
Hodnotící výbor odborníků sestává ze 2 zástupců každého
příslušného vnitrostátního orgánu a předsedá mu zástupce
Komise.
Článek 6

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.
V Bruselu dne 20. února 2008.

Společná pravidla
1.
Zasedání výboru a tematických pracovních skupin se
mohou účastnit zástupci Komise a agentur Evropského společenství, kteří mají zájem o projednávané otázky. Předseda může

Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

