
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2005 r.

ustanawiająca grupę roboczą ds. wymiany i koordynacji informacji dotyczących współistnienia
upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i ekologicznych

(2005/463/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W swoim zaleceniu 2003/556/WE z dnia 23 lipca
2003 r. w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju
krajowych strategii i dobrych praktyk w celu zapewnienia
współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych,
tradycyjnych i ekologicznych (1) Komisja poparła
podejście, które pozostawia Państwom Członkowskim
zadanie rozwinięcia i wdrożenia środków zarządzania
współistnieniem wyżej wymienionych upraw. W tym
względzie Komisja zapowiedziała swój zamiar ułatwienia
wymiany informacji o bieżących i planowanych
projektach badawczych na poziomie krajowym
i wspólnotowym.

(2) Zgodnie z art. 26a dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
zmodyfikowanych genetycznie, uchylającej dyrektywę
Rady 90/220/EWG (2) Komisja zbiera i koordynuje infor-
macje oparte na badaniach na poziomie wspólnotowym
i krajowym oraz obserwuje zmiany dotyczące współis-
tnienia wyżej wymienionych upraw w Państwach Człon-
kowskich.

(3) Do celów wykonania tych zadań Komisja powinna usta-
nowić pomiędzy Państwami Członkowskimi forum
wymiany informacji o wynikach badań naukowych oraz
o dobrych praktykach rozwiniętych w ramach krajowych
strategii dotyczących współistnienia. Zasadnicze
znaczenie ma zapewnienie Komisji możliwości organizo-
wania posiedzeń grupy roboczej z możliwością udziału
ekspertów krajowych i innych, jeżeli zajdzie taka
konieczność.

(4) Właściwe jest zatem wyznaczenie grupy roboczej, która
wspierałaby Komisję w zakresie działań związanych ze
współistnieniem (w skrócie COEX-NET),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zostaje ustanowiona podlegająca Komisji grupa
robocza ds. wymiany i koordynacji informacji na temat badań
naukowych i dobrych praktyk rozwiniętych w dziedzinie
współistnienia różnych rodzajów upraw genetycznie zmodyfi-
kowanych, tradycyjnych i ekologicznych, dalej zwana „grupą”.

Artykuł 2

1. Grupa składa się z ekspertów krajowych wyznaczonych
przez Państwa Członkowskie; przewodniczy jej przedstawiciel
Komisji.

2. Przedstawiciel Komisji może zaprosić innych ekspertów
do udziału w posiedzeniach i w pracy grupy.

3. Komisja zapewnia wsparcie organizacji posiedzeń i pracy
grupy przez sekretariat.

4. Posiedzenia grupy odbywają się w budynkach Komisji
zgodnie z ustaleniami i kalendarzem przygotowanym przez
Komisję.

Artykuł 3

1. Na mocy art. 2 wydatki poniesione przez ekspertów
uczestniczących w posiedzeniach podlegają zwrotowi przez
Komisję zgodnie z jej zasadami dotyczącymi zwrotu kosztów
podróży i pobytu oraz innych wydatków, określonymi w ust. 2
i 3.

2. Eksperci wyznaczeni przez Państwa Członkowskie otrzy-
mują zwrot kosztów podróży, a eksperci zaproszeni przez
Komisję otrzymują zwrot kosztów podróży i pobytu.

3. Zwrot wydatków na rzecz ekspertów wyznaczonych
przez Państwa Członkowskie ogranicza się do jednego uczest-
nika na jedno Państwo Członkowskie.

4. Eksperci nie otrzymują żadnej rekompensaty za świad-
czone usługi.
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(1) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 36.
(2) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268
z 18.10.2003, str. 24).



Artykuł 4

Eksperci uczestniczący w grupie nie mogą pozostawać
w konflikcie interesów na płaszczyźnie przemysłowej, hand-
lowej, zawodowej lub innej.

Artykuł 5

Nie naruszając przepisów art. 287 Traktatu, eksperci zobowią-
zują się do nieujawniania uzyskanych informacji będących
rezultatem pracy grupy, jeżeli przedstawiciel Komisji poinfor-
muje ich o poufnym charakterze materiałów.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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