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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 21 . december 1988

om Det Rådgivende Udvalg for Fiskerivarer
(89/4/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

sig. Dette sker især på anmodning fra en af de repræ
senterede økonomiske grupper.

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, og

Artikel 3

ud fra følgende betragtninger :

1.

Udvalget består af femogfyrre medlemmer.

Inden for fiskerisektoren er der ved Kommissionens afgø
relse 71 / 128/EØF af 25. februar 1971 (l) nedsat et rådgi
vende udvalg ; teksten hertil er blevet erstattet ved afgø
relse 73/429/EØF af 31 . oktober 1973 (2);

2.

Pladserne fordeles således :

det er nødvendigt at ændre fordelingen af pladserne i
dette udvalg som følge af nye medlemsstaters tiltrædelse ;
teksten til ovennævnte beslutning bør dog tilpasses på
nogle mindre væsentlige punkter ; ønsket om større
klarhed medfører, at teksten omredigeres fuldstændigt —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Afgørelse 73/429/EØF om nedsættelse af Det Rådgivende
Udvalg for Fiskerivarer affattes som følger :
»Artikel 1

—
—
—
—

enogtyve til producenterne inden for fiskeri
tre til andelsforetagender for fiskerivarer
en til forretningsbanker
to til specialinstitutter for andelskredit

— fem til handelen med fiskerivarer
— fem til fiskerivareindustrierne

— fem til arbejdstagere inden for fiskeri
— tre til forbrugerne.
Artikel 4

1 . Udvalgets
medlemmer
udnæves
af
Kommissionen på forslag fra de faglige og erhvervs
mæssige organisationer, som er oprettet på fællesskabs
plan, og som er de mest repræsentative for de i artikel
1 , stk. 2, omhandlede økonomiske grupper, samt hvis
aktiviteter falder inden for rammerne af den fælles

1 . Der nedsættes ved Kommissionen et rådgivende
udvalg for fiskerivarer, herefter benævnt »udvalget«.

markedsordning for fiskerivarer. Dog udnævnes
forbrugerrepræsentanterne på forslag fra Det Rådgi
vende Forbrugerudvalg.

2. Udvalget består af repræsentanter for følgende
økonomiske grupper : producenter, andelsforetagender

For hver plads, som skal besættes, foreslår disse
organer to kandidater af forskellig nationalitet.

inden for fiskerisektoren, kreditinstitutter inden for

fiskerisektoren, handelen med fiskerivarer, arbejdsta
gere inden for denne sektor samt forbrugerne.
Artikel 2

1 . Udvalget kan høres af Kommissionen om alle
spørgsmål i forbindelse med reguleringen af den fælles
markedsordning for fiskerivarer, især om foranstaltnin
ger, som den må træffe inden for disse forordningers
rammer samt om alle sociale problemer, der stødes på
inden for fiskerisektoren, med undtagelse af sådanne,
som vedrører fiskeriets arbejdsgivere og arbejdstagere i
deres egenskab af arbejdsmarkedspartnere.
2. Formanden for udvalget kan over for Kommis
sionen påpege det gunstige i at høre udvalget om et
spørgsmål, der falder ind under dets kompetence, og
om hvilket det ikke er blevet anmodet om at udtale

(') EFT nr. L 68 af 22. 3. 1971 , s. 18.
(2) EFT nr. L 355 af 24. 12. 1973, s. 61 .

2. Udvalgets medlemmer udnævnes for tre år.
Genudnævnelse kan finde sted. Deres arbejde er uløn
net.

Efter udløbet af perioden på tre år fungerer udvalgets
medlemmer, indtil deres efterfølger er udpeget, eller
deres tjenesteperiode er forlænget.
Et medlems tjeneste ophører inden udløbet af
perioden på tre år, hvis han fratræder eller afgår ved
døden.

Et medlems tjeneste kan ligeledes ophøre, hvis den
organisation, respektive det udvalg, som har indstillet
hans .ansøgning, anmoder om, at en anden træder i
hans sted.

Han erstattes for resten af tjenesteperioden ifølge den i
stk. 1 omhandlede fremgangsmånde.
3. Til orientering offentliggøres medlemslisten af
Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
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Artikel 5

Artikel 9

Udvalget vælger for en periode af tre år en formand og
to næstformænd. Valget sker med to tredjedels flertal

Udvalget drøfter sprøgsmål, om hvilke Kommissionen
har forlangt en udtalelse. Afstemning finder ikke sted.

af de tilstedeværende medlemmer.

Udvalget kan med samme flertal optage andre
medlemmer til forretningsudvalget. I så tilfælde består
forretningsudvalget foruden formanden højst af en
repræsentant for hver af de i udvalget repræsenterede
økonomiske grupper.

Forretningsudvalget forbereder og organiserer udval
gets arbejde.
Artikel 6

På begæring af en af de repræsenterede grupper kan
formanden opfordre en repræsentant fra denne gruppe
til at overvære udvalgets møder. Han kan på samme
betingelser indkalde enhver person, der er særlig
kompetent i et på dagsordenens stående spørgsmål, til
som sagkyndig at deltage i udvalgets arbejde ; de
sagkyndige deltager kun i drøftelserne af det spørgs
mål, der har begrundet deres nærværelse.

Anmoder Kommissionen udvalget om en udtalelse,
kan den fastsætte en frist, inden for hvilken udtalelsen

må afgives.
De repræsenterede økonomiske gruppers opfattelse
optages i et mødereferat, som forelægges Kommissio
nen .

Er en udtalelse i udvalget enstemmig, drager udvalget
fælles konklusion, som vedlægges mødereferatet.
Artikel 10

Med forbehold af bestemmelserne i Traktatens artikel

214 er udvalgets medlemmer forpligtede til ikke at
videregive oplysninger, som de gennem deres arbejde i
udvalget eller arbejdsgrupperne har fået kendskab til,
såfremt Kommissionen over for udvalget og disse
grupper har tilkendegivet, at den ønskede udtalelse har
fortrolig karakter.

Artikel 7

Udvalget kan for at lette dets arbejde nedsætte arbejds
grupper.

I så fald deltager kun udvalgets medlemmer og repræ
sentanterne for Kommissionens tjenestegrene i
møderne.«

Artikel 8
Artikel 2

1 . Udvalget træder sammen på Kommissionens
tjenestested efter indkaldelse fra denne. Forretningsud
valget træder sammen efter indkaldelse fra formanden

Denne afgørelse træder i kraft den 21 . december 1988.

efter aftale med Kommissionen.

2. Repræsentanter for de pågældende tjenestegrene i
Kommissionen deltager i udvalgets, forretningsudval
gets og arbejdsgruppernes møder.
3. Udvalgets, forretningsudvalgets og arbejdsgrup
pernes sekretariatsforretninger varetages af Kommis
sionens tjenestegrene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . december 1988.

På Kommissionens vegne
Anténio CARDOSO E CUNHA

Medlem af Kommissionen

