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▼B
ROZHODNUTIE KOMISIE
zo 14. júla 1999
o

obnovení

Poradného

výboru pre
a akvakultúru

rybné

hospodárstvo

(oznámené pod číslom C(1999) 2042)
(1999/478/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
(1)

keďže pre Komisiu je dôležité získať reakcie od záujmových
skupín v otázkach zavedenia spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH);

(2)

keďže poradný výbor (PVRH) bol pre oblasť rybného hospodárstva zriadený rozhodnutím Komisie 71/128/EHS (1), ktorého text
bol neskôr nahradený rozhodnutím 89/4/EHS (2), naposledy
zmeneným a doplneným rozhodnutím 97/246/ES (3);

(3)

keďže sa javí vhodné rozšíriť v rámci SPRH dialóg o vývoji
a riadení SPHR na všetky zúčastnené strany, najmä na oblasť
akvakultúry a neprofesijných organizácií; keďže na tento účel je
nevyhnutné prehodnotiť štruktúru výboru;

(4)

keďže v záujme podpory vypracovávania analýz a spoločných
pozícií v SPRH je účelné prizvať členov PVRH, aby prerokovali
otázky, ktoré sa ich dotýkajú;

(5)

keďže v záujme efektivity je potrebné obmedziť počet členov
výboru;

(6)

keďže je užitočné zlepšiť vzájomný dialóg prostredníctvom
lepšieho prepojenia medzi plenárnym výborom, ktorý má za
úlohu riadiť činnosť výboru a oznamovať stanoviská
a pracovnými skupinami, ktorých úlohou je tieto stanoviská
pripravovať;

(7)

keďže funkčné obdobie členov výboru sa končí 31. júla 1999
na konci prechodného obdobia stanoveného na reformu tohto
výboru, a je preto vhodné zmeniť a doplniť ustanovenia rozhodnutia v uvedenom zmysle;

(8)

keďže v záujme jasnosti je potrebné text rozhodnutia 71/128/EHS
nahradiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1
1.
Pri Komisii sa zriaďuje Poradný výbor pre rybné hospodárstvo
a akvakultúru pozostávajúci z plenárneho výboru (ďalej len „výbor“)
a štyroch pracovných skupín podľa článku 7.
2.
Výbor sa skladá zo zástupcov týchto záujmových skupín: profesijné organizácie zastupujúce výrobný priemysel, spracovateľský priemysel a obchodníkov s produktmi rybného hospodárstva a akvakultúry
a neprofesijných organizácií zastupujúcich záujmy spotrebiteľov,
ochranu životného prostredia a rozvoja.
(1) Ú. v. ES L 68, 22.3.1971, s. 18.
(2) Ú. v. ES L 5, 7.1.1989, s. 33.
(3) Ú. v. ES L 97, 12.4.1997, s. 27.
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3.
Odborníci na rybné hospodárstvo zastupujúci vedecké alebo
hospodárske inštitúcie, banky a zariadenia pre prvé uvedenie na trh sú
zastúpení v pracovných skupinách podľa článku 7.
Článok 2
Komisia sa môže radiť s výborom a výbor sa môže vyjadrovať
na základe podnetu svojho predsedu alebo na žiadosť jedného alebo
viacerých jeho členov k otázkam týkajúcim sa pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, najmä opatrení, ktoré v rámci týchto pravidiel môže prijať Komisia, ako aj k hospodárskym a sociálnym otázkam
v oblasti rybného hospodárstva s výnimkou otázok, ktoré sa dotýkajú
zamestnávateľov a zamestnancov ako partnerov v sociálnom dialógu.
Článok 3
▼M1

Výbor sa skladá z 21 členov, ďalej len „členovia“.

▼B
1. Každá z nasledujúcich 11 záujmových skupín, má vyhradené jedno
miesto označené 1 až 11. Na každé z týchto 11 miest pripadá jeden
plnoprávny člen a jeden náhradník:
Profesijné organizácie:
Spoločnosti
1. súkromní vlastníci plavidiel
v rybnom hospo- 2. družstevní vlastníci plavidiel
dárstve:
3. organizácie výrobcov
Spoločnosti
4. chovatelia mäkkýšov a kôrovcov
v akvakultúre:
5. chovatelia rýb
Spracovateľské
6. spracovatelia
spoločnosti:
7. obchodníci
(dovozcovia/vývozcovia,
veľkopredajcovia)
Odborové organi- 8. rybári a platení zamestnanci týchto spoločzácie:
ností
Neprofesijné organizácie, ktorých sa dotýka činnosť PVRH:
9. spotrebitelia
10. životné prostredie
11. rozvoj
▼M1
2. Vo výbore zasadajú takisto: predseda a podpredseda Výboru pre
odvetvový dialóg v oblasti rybného hospodárstva, predsedovia
a podpredsedovia pracovných skupín 1, 2, 3 a 4 uvedených
v článku 7.
▼B
Článok 4
1.
Členov výboru vymenuje Komisia na návrh organizácií založených na úrovni spoločenstva, ktoré najviac reprezentujú záujmy uvedené
v článku 3 ods. 1. Zástupcu spotrebiteľov navrhuje Výbor spotrebiteľov
(1).
Príslušné organizácie navrhnú dvoch kandidátov s rôznou štátnou
príslušnosťou na každé miesto, ktoré sa má obsadiť, s výnimkou
miest určených pre výbor odvetvového dialógu rybného hospodárstva.
Na miesta určené pre záujmové skupiny uvedené v článku 3 ods. 1
návrh obsahuje meno riadneho člena a meno náhradníka.
(1) Ú. v. ES L 162, 13.7.1995, s. 37.
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Funkčné obdobie členov výboru je tri roky. Môžu byť opätovne vymenovaní. Za výkon funkcie nie je nárok na odmenu.
Po uplynutí trojročného obdobia zostávajú členovia výboru vo funkcii
až do ich nahradenia alebo obnovenia ich funkčného obdobia.
Členstvo vo výbore zaniká pred uplynutím trojročného obdobia vzdaním
sa členstva alebo smrťou člena.
Členstvo vo výbore sa môže ukončiť tiež vtedy, ak organizácia, ktorá
navrhla daného člena výboru, požiada o jeho odvolanie.
Na uvoľnené miesto sa ustanoví nový člen v súlade s postupom
určeným v ods. 1. Jeho funkčné obdobie plynie do konca funkčného
obdobia pôvodného člena.
2.
Komisia zverejňuje zoznam členov výboru na informačné účely
v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 5
Výbor si na obdobie troch rokov volí predsedu a dvoch podpredsedov.
Voľbu musí schváliť dvojtretinová väčšina prítomných členov.
Členovia výboru uvedení v článku 3 ods. 2, okrem zástupcu súkromných vlastníkov lodí, ktorý je členom výboru pre odvetvový dialóg,
tvoria úrad výboru.
Úrad si volí svojho predsedu, pripravuje a organizuje činnosť pracovných skupín uvedených v článku 7.
Článok 6
Na žiadosť jednej z organizácií uvedených v článku 4 ods. 1 môže
predseda prizvať zástupcu tejto organizácie, aby sa zúčastnil zasadnutia
výboru. Za rovnakých podmienok môže prizvať akúkoľvek osobu, ktorá
je odborníkom na niektorý z prerokovaných bodov programu. Náhradníci sa môžu zúčastňovať zasadnutí na vlastné náklady ako pozorovatelia.
Článok 7
Na prípravu svojich stanovísk výbor vymenuje štyri pracovné skupiny.
Názvy pracovných skupín, ich predsedníctvo a zloženie je stanovené
v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Členov pracovných skupín vyberajú po dohode s Komisiou podľa
programu každého zasadnutia najreprezentatívnejšie organizácie zriadené na úrovni spoločenstva. Zástupcovia z odboru biológie alebo
ekonómie vyberá Vedecko-technický a hospodársky výbor pre rybné
hospodárstvo (1). Komisia môže na jednotlivé body programu poveriť
ďalších odborníkov.
Článok 8
1.
Zasadnutia výboru oznamuje Komisia podľa ročného pracovného
plánu prijatého s jej súhlasom. Úrad zasadá na základe oznámenia jeho
predsedu a po dohode s Komisiou.
2.
Zástupcovia útvarov Komisie sa zúčastňujú na zasadnutiach
výboru, úradu a pracovných skupín.
(1) Ú. v. ES L 297, 2.12.1993, s. 25.
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3.
Útvary Komisie poskytujú služby sekretariátu výboru, úradu
a pracovných skupín.
4.
Výbor vypracuje po dohode s Komisiou pravidlá vykonávania
pracovného plánu, prípravy zasadnutí, určovania miesta zasadnutí,
prípravy správ, pozícií alebo záverov a vydávania stanovísk alebo odporúčaní.
Článok 9
Výbor je povinný poskytnúť stanovisko k návrhom predloženým Komisiou, ako aj k jednotlivým bodom uvedeným v jeho pracovnom pláne.
Komisia môže pri požiadaní o stanovisko stanoviť lehotu, v ktorej je
výbor povinný svoje stanovisko odovzdať.
Názory jednotlivých záujmových skupín sa uvádzajú v správach
odovzdaných Komisii.
Ak sa pre požadované stanovisko vyžaduje jednomyseľný súhlas
výboru, výbor vypracuje spoločné závery, ktoré tvoria prílohu k správe.
Článok 10
Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 287 zmluvy, členovia
výboru a pracovných skupín sú povinní dodržiavať mlčanlivosť
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou výboru
alebo pracovných skupín v prípadoch, keď ich Komisia upozorní, že
požadované stanovisko alebo prerokovávaná otázka obsahuje dôverné
informácie.
V takomto prípade sa zasadnutia môžu zúčastniť iba členovia výboru
a zástupcovia služieb Komisie.
Článok 11
Rušia sa rozhodnutia 71/128/EHS a 97/247/ES (1).
Článok 12
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.

(1) Ú. v. ES L 97, 12.4.1997, s. 28.
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PRÍLOHA
pracovné skupiny uvedené v článku 7
1. Názvy pracovných skupín
Skupina č. 1: Prístup k zdrojom rybného hospodárstva a riadenie rybolovných
činností
Skupina č. 2: Akvakultúra: ryby, kôrovce a mäkkýše
Skupina č. 3: Trhy a obchodná politika
Skupina č. 4: Všeobecné otázky: hospodárska a odvetvová analýza
2. Predseda a podpredsedovia
Zástupca súkromných vlastníkov lodí predsedá pracovnej skupine č. 1 a 4.
Zástupca družstevných vlastníkov lodí je podpredsedom pracovnej skupiny č. 1.
Zástupca chovateľov rýb a zástupca chovateľov mäkkýšov/kôrovcov sa striedajú
ako predseda a podpredseda pracovnej skupiny č. 2.
Zástupca spracovateľov predsedá pracovnej skupine č. 3.
Zástupca obchodníkov je podpredsedom pracovnej skupiny č. 4.
Zástupca organizácií výrobcov je podpredsedom pracovnej skupiny č. 3.
3. Počet zástupcov záujmových skupín:
Skupina č. 1

Skupina č. 2

Skupina č. 3

Skupina č. 4

Súkromní vlastníci lodí

5

—

1

3

Družstevní vlastníci lodí

3

—

1

2

Zamestnaní rybári

2

1

1

2

Organizácie výrobcov

1

—

3

1

Chovatelia rýb

—

6

1

1

—

4

1

1

Spracovatelia

—

—

3

2

Obchodníci

—

—

2

1

Spotrebitelia

—

1

1

1

Životné prostredie

1

1

1

1

Rozvoj

1

—

1

1

Biológia

1

1

—

—

Hospodárstvo

1

1

1

1

Banky

—

—

1

1

Aukcie a prístavy

—

—

1

—

15

15

19

18

Chovatelia
kôrovce

mäkkýšov/

Komisia môže určiť ďalších odborníkov podľa programu rokovania.

