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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 juni 2005
om upprättande av en nätverksgrupp för utbyte och samordning av information om samexistens
mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor
(2005/463/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

FATTAT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, och
av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

I sin rekommendation 2003/556/EG av den 23 juli 2003
om riktlinjer för utarbetande av nationella strategier och
bästa praxis för samexistens mellan genetiskt modifierade
grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (1)
uttalade sig kommissionen för ett tillvägagångssätt där
det överlåts åt medlemsstaterna att utarbeta och genomföra driftåtgärder för samexistens. Därför tillkännagav
kommissionen sin avsikt att underlätta informationsutbytet om pågående och planerade forskningsprojekt på nationell nivå och gemenskapsnivå.
I enlighet med artikel 26a i rådets och Europaparlamentets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön och om upphävande av rådets direktiv
90/220/EEG (2) kommer kommissionen att samla in
och sammanställa information som bygger på studier
på gemenskapsnivå och nationell nivå samt iaktta utvecklingen när det gäller samexistens i medlemsstaterna.
För att kunna utföra detta arbete bör kommissionen
skapa ett forum för utbyte mellan medlemsstaterna av
information om vetenskapliga studier och bästa metoder
som utvecklats inom ramen för nationella strategier för
samexistens. Det är av avgörande betydelse att kommissionen har möjlighet att vid behov kalla nationella experter och andra experter till möten i arbetsgrupper.
Därför är det lämpligt att upprätta en nätverksgrupp som
kan bistå kommissionen på området för samexistens
(med förkortningen COEX-NET).

(1) EUT L 189, 29.7.2003, s. 36.
(2) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

En nätverksgrupp för utbyte och samordning av information
om vetenskapliga studier och bästa metoder på området för
samexistens vid odling av olika typer av genetiskt modifierade,
konventionella och ekologiska grödor (nedan kallad ”gruppen”)
upprättas härmed och knyts till kommissionen.
Artikel 2
1.
Gruppen skall bestå av nationella experter som utsetts av
medlemsstaterna och skall ledas av en företrädare för kommissionen.
2.
Kommissionens företrädare får bjuda in andra experter till
gruppens möten och löpande arbete.
3.
Kommissionen skall se till att gruppen vid mötena och i
det löpande arbetet har tillgång till ett sekretariat.
4.
Gruppen skall sammanträda i kommissionens lokaler enligt de villkor och den tidsplan som har fastställts av kommissionen.
Artikel 3
1.
De utgifter som experterna har för att delta i mötena
enligt artikel 2 skall ersättas av kommissionen i enlighet med
kommissionens regler för ersättning av resekostnader, dagtraktamente och andra utgifter, om inte annat följer av punkterna 2
och 3.
2.
Experter som utses av en medlemsstat skall få sina resekostnader ersatta, och experter som inbjudits av kommissionen
skall få ersättning för sina resekostnader och dagtraktamenten.
3.
Reseersättning för experter utsedda av medlemsstaterna
skall endast utgå till en deltagare per medlemsstat.
4.

Experterna skall inte få något vederlag för sina tjänster.
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Artikel 4

Artikel 6

De experter som deltar i gruppen skall vara oberoende i förhållande till industri, handel och näringslivsintressen och till
andra intressen som skulle kunna skapa intressekonflikter.

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5
Experterna skall, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel
287 i fördraget, åläggas att inte sprida information som kommer till deras kännedom genom arbetet i gruppen, när kommissionens företrädare upplyser dem om att materialet är konfidentiellt.

Utfärdat i Bryssel den 21 juni 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

