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KOMISIJAS LĒMUMS
(2008. gada 20. februāris),
ar ko izveido Eiropas Lauku attīstības tīkla organizatorisko struktūru
(2008/168/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Koordinācijas komiteja
ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr.
1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 91.
pantu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.
Ar šo ir izveidota Eiropas Lauku attīstības tīkla koordinācijas komiteja (turpmāk tekstā – “Koordinācijas komiteja”).

2.

Koordinācijas komitejas galvenie uzdevumi ir šādi:

a) palīdzēt Komisijai sagatavot un īstenot Regulas (EK) Nr.
1698/2005 67. panta a) līdz f) punktā noteiktās darbības;
Eiropas Lauku attīstības tīklu, kas apvieno lauku attīstības
jomā Kopienas līmenī darbojošos valstu tīklus, organizācijas un pārvaldes iestādes, izveidoja saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1698/2005 67. pantu. Ir jāpieņem īstenošanas
noteikumi, lai izveidotu tīkla organizatorisko struktūru.

Lai sagatavotu un īstenotu Regulas (EK) Nr. 1698/2005
67. panta a) līdz f) punktā paredzētās darbības, Eiropas
Lauku attīstības tīkla ietvaros ir jāizveido koordinācijas
komiteja. Tādēļ jānosaka koordinācijas komitejas organizatoriskā struktūra, uzdevumi un procedūras noteikumi.

Lai atbalstītu valsts tīklu darbību un starptautiskās sadarbības ierosmes, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1698/2005
67. panta f) punktā, ir jāizveido atsevišķa Leader apakškomiteja. Ir jānosaka šīs apakškomitejas sastāvs un uzdevumi.

Lai izveidotu un vadītu ekspertu tīklus ar mērķi sekmēt
pieredzes apmaiņu un atbalstīt lauku attīstības politikas
īstenošanu un novērtēšanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr.
1698/2005 67. panta e) punktā, ir jāizveido ekspertu
komiteja lauku attīstības programmu novērtēšanai. Ir
jānosaka šīs komitejas sastāvs un uzdevumi.

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu,

(1) OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 2012/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 8. lpp.).

b) nodrošināt koordināciju starp Eiropas Lauku attīstības tīklu,
valsts lauku sadarbības tīkliem, kā norādīts Regulas (EK) Nr.
1698/2005 68. pantā, un organizācijām, kas darbojas lauku
attīstības jomā Kopienas līmenī;

c) konsultēt Komisiju par Eiropas Lauku attīstības tīkla gada
darbības programmu un palīdzēt izraudzīties un koordinēt
Eiropas Lauku attīstības tīkla veiktās tematiskās darbības;

d) vajadzības gadījumā ierosināt Komisijai izveidot tematiskās
darba grupas.

Šā punkta pirmajā daļā minētajos uzdevumos neietilpst novērtēšanas sadarbības pasākumi, uz ko attiecas 5. pants.

2. pants
Koordinācijas komitejas iecelšana un tās darbība
1.

Koordinācijas komitejas sastāvā ir 69 dalībnieki, no tiem:

a) 27 valsts kompetento iestāžu pārstāvji (viens pārstāvis no
katras dalībvalsts);

b) 27 valsts lauku sadarbības tīklu pārstāvji (viens pārstāvis no
katras dalībvalsts);
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c) 12 pārstāvji no organizācijām, kas darbojas lauku attīstības
jomā Kopienas līmenī;
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varas. Tematiskās darba grupas savas darbības rezultātus
iesniedz noslēguma ziņojuma formā Koordinācijas komitejas
sanāksmē vismaz divus gadus pēc šo grupu izveides.

d) divi pārstāvji no Leader apakškomitejas, kā paredzēts 4.
pantā;

4. pants
Leader apakškomiteja

e) viens pārstāvis no Eiropas organizācijas, kas pārstāv vietējās
rīcības grupas, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62.
pantā.

1.
Ar šo izveido Koordinācijas komitejas Leader apakškomiteju.

2.

Leader apakškomitejas galvenie uzdevumi ir šādi:

2.
Komisija pēc apspriešanās ar lauku attīstības jautājumu
padomdevēju grupu, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu
2004/391/EK (1), no šīs grupas dalībnieku vidus izraugās 1.
punkta c) apakšpunktā norādītās organizācijas.

a) piedalīties Koordinācijas komitejas darbā;

Komisija katram no turpmāk minētajiem mērķiem izraugās
augstākais četras organizācijas, kuru galvenais uzdevums un
darbība atbilst šādiem mērķiem:

b) konsultēt Komisiju par Eiropas Lauku attīstības tīkla gada
darbības programmu attiecībā uz Leader asi un palīdzēt izraudzīties un koordinēt tematiskās darbības šajā jomā;

a) lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspējas uzlabošana;

c) palīdzēt Komisijai uzraudzīt Regulas (EK) Nr. 1698/2005 67.
panta f) punktā paredzēto starptautiskās sadarbības projektu
īstenošanu;

b) vides un lauku ainavas uzlabošana;
d) regulāri ziņot Koordinācijas komitejai par savām darbībām.
c) dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana.

Izraudzītās organizācijas ieceļ vienu no saviem dalībniekiem par
pārstāvi Koordinācijas komitejā.

3.
Koordinācijas komitejas priekšsēdētājs ir
pārstāvis. Priekšsēdētājs sasauc Koordinācijas
sanāksmes vismaz reizi gadā.

Komisijas
komitejas

3. pants
Tematiskā darba grupa
1.
Saskaņā ar 1. panta 2. punkta d) apakšpunktu izveidotai
tematiskajai darba grupai ir noteiktas pilnvaras, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2.
Tematiskās darba grupas locekļu skaits nepārsniedz piecpadsmit. Komisija izraugās tematiskās darba grupas dalībniekus,
ņemot vērā Koordinācijas komitejas priekšlikumus.

3.

Leader apakškomitejas sastāvā ir 67 dalībnieki, no tiem:

a) 27 valsts kompetento iestāžu pārstāvji (viens pārstāvis no
katras dalībvalsts);

b) 27 valsts lauku sadarbības tīklu pārstāvji (viens pārstāvis no
katras dalībvalsts);

c) viens pārstāvis no Eiropas organizācijas, kas pārstāv vietējās
rīcības grupas, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62.
pantā;

d) 12 pārstāvji no organizācijām, kas darbojas lauku attīstības
jomā Kopienas līmenī.

4.
Leader apakškomitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.
Priekšsēdētājs sasauc Leader apakškomitejas sanāksmes vismaz
reizi gadā.

3.
Tematiskās darba grupas regulāri sniedz ziņojumus Koordinācijas komitejai par jautājumiem, uz kuriem attiecas to piln(1) OV L 120, 24.4.2004., 50. lpp.

Leader apakškomiteja no savu dalībnieku vidus ieceļ divus
pārstāvjus Koordinācijas komitejā.
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5. pants
Novērtēšanas ekspertu komisija
1.
Ar šo ir izveidota Ekspertu komiteja lauku attīstības
programmu novērtēšanai (turpmāk tekstā – “Novērtēšanas
ekspertu komiteja”).
2.
Novērtēšanas ekspertu komiteja seko Regulas (EK) Nr.
1698/2005 67. panta e) punktā paredzētā ekspertu tīkla veiktajam darbam saistībā ar pieredzes apmaiņu un labākās prakses
noteikšanu lauku attīstības politikas novērtēšanā, un jo īpaši:
a) konsultē Komisiju par novērtēšanas ekspertu tīkla gada
darbības programmu;
b) palīdz izraudzīties un koordinēt novērtēšanas tematiskās
darbības;
c) uzrauga notiekošās novērtēšanas īstenošanu.
Novērtēšanas ekspertu komiteja regulāri informē Koordinācijas
komiteju par savām darbībām.
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līties komitejas vai tematiskās darba grupas darbā ekspertus vai
novērotājus, kas nav grupas dalībnieki, bet kuriem ir īpaša
kompetence darba kārtībā izskatāmajā jautājumā.
2.
Komiteju un tematisko darba grupu sanāksmes parasti
notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku.
3.
Komitejas pieņem savu reglamentu, pamatojoties uz
Komisijā pieņemto standarta reglamentu.
4.
Komisijas dienesti var publicēt tīmeklī kopsavilkumu, secinājumu, secinājuma daļu vai komiteju darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.
5.
Komisija saskaņā ar tajā spēkā esošajiem noteikumiem
atmaksā ceļojuma un uzturēšanās izdevumus, kas saistībā ar
komiteju un tematisko darba grupu sanāksmēm radušies to
dalībniekiem. Par veiktajiem uzdevumiem atlīdzība netiek
maksāta.
7. pants
Spēkā stāšanās diena

3.
Novērtēšanas ekspertu komitejas sastāvā ir divi pārstāvji
no katras valsts kompetentās iestādes, un tās priekšsēdētājs ir
Komisijas pārstāvis.
6. pants
Kopīgi noteikumi
1.
Komisijas pārstāvji un procedūrās ieinteresēto Eiropas
Kopienas aģentūru pārstāvji var piedalīties komitejas un tematisko darba grupu sanāksmēs. Priekšsēdētājs var uzaicināt pieda-

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
Briselē, 2008. gada 20. februārī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

