
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

(2008/359/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 157 ust. 1 Traktatu Wspólnocie i państwom
członkowskim powierzono zadanie czuwania nad zapew-
nieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności
przemysłu Wspólnoty. W art. 157 ust. 2
w szczególności wezwano państwa członkowskie do
wzajemnej konsultacji w powiązaniu z Komisją i,
w miarę potrzeby, do koordynacji swoich działań.
Komisja może podjąć każdą użyteczną inicjatywę
w celu wspierania takiej koordynacji.

(2) W komunikacie „Przegląd śródokresowy polityki przemy-
słowej – Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia” (1) Komisja ogłosiła zamiar
wyjścia z inicjatywą w dziedzinie żywności, dotyczącą
konkurencyjności wspólnotowego przemysłu rolno-
spożywczego.

(3) W związku z tym konieczne jest ustanowienie grupy
wysokiego szczebla, złożonej głównie z ekspertów
w dziedzinie konkurencyjności wspólnotowego prze-
mysłu rolno-spożywczego oraz w dziedzinach pokrew-
nych, jak bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia
i środowiska, a także określenie jej zadań i struktury.

(4) Grupa powinna zajmować się kwestiami kształtującymi
obecnie i w przyszłości konkurencyjność wspólnotowego
przemysłu rolno-spożywczego. Na podstawie wyników
prowadzonych dyskusji grupa powinna sformułować
zestaw zaleceń sektorowych dotyczących polityki, aby
zwiększyć konkurencyjność przemysłu rolno-spoży-
wczego zgodnie z polityką Wspólnoty, w szczególności
zgodnie z celami bezpieczeństwa żywności i ochrony
zdrowia, polityki rolnej i zrównoważonego rozwoju.

(5) Grupa powinna składać się z przedstawicieli Komisji,
państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych
stron, w szczególności reprezentujących producentów
wytwarzających produkty na potrzeby przemysłu rolno-
spożywczego, użytkowników produktów tego przemysłu,
konsumentów oraz społeczeństwo obywatelskie.

(6) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących
bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy
określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez
członków grupy.

(7) Dane osobowe członków grupy powinny być przetwa-
rzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności
Europejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego

Ustanawia się Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności
Przemysłu Rolno-Spożywczego, zwaną dalej „grupą”.

Artykuł 2

Zadania

Zadania grupy są następujące:

1) zajmowanie się kwestiami kształtującymi obecnie i w przy-
szłości konkurencyjność wspólnotowego przemysłu rolno-
spożywczego, a także zagadnieniami powiązanymi;

2) określanie czynników mających wpływ na sytuację prze-
mysłu rolno-spożywczego Wspólnoty pod względem konku-
rencyjności i stabilności, w tym spodziewanych wyzwań
i tendencji wpływających na konkurencyjność;

3) sformułowanie zestawu zaleceń sektorowych skierowanych
do osób i podmiotów kształtujących politykę na poziomie
wspólnotowym.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii zwią-
zanej z konkurencyjnością wspólnotowego przemysłu rolno-
spożywczego.
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(1) COM(2007) 374, 4.7.2007.

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 38).

(3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.



Artykuł 4

Skład i powoływanie

1. Członkowie grupy są wyznaczani przez Komisję spośród
specjalistów wysokiego szczebla posiadających kompetencje
i obowiązki w dziedzinach związanych z konkurencyjnością
europejskiego przemysłu rolno-spożywczego i pokrewnymi
zagadnieniami.

2. W skład grupy wchodzi do 27 członków, w tym:

a) 8 przedstawicieli państw członkowskich;

b) 13 przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego;

c) 6 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
i stowarzyszeń zawodowych.

3. Członkowie grupy są powoływani jako osoby prywatne,
ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie, i doradzają
Komisji niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych.

4. Każdy członek grupy mianuje swojego przedstawiciela do
podgrupy przygotowawczej, określonej w art. 5 ust. 2.

5. Członkowie są powoływani na roczną, odnawialną
kadencję i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia zgodnie
z ust. 6 niniejszego artykułu lub do czasu wygaśnięcia ich
kadencji.

6. Członek grupy może zostać zastąpiony na okres, jaki
pozostaje do wygaśnięcia jego kadencji, w następujących przy-
padkach:

a) jeżeli złoży rezygnację;

b) jeżeli utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace
grupy;

c) jeżeli nie spełnia wymogu określonego w art. 287 Traktatu.

7. Członkowie składają pisemne zobowiązanie do działania
w interesie publicznym wraz z deklaracją mówiącą, czy istnieje
interes ograniczający ich niezależność.

8. Nazwiska członków są publikowane na stronie interne-
towej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
oraz w rejestrze grup ekspertów Komisji. Nazwiska członków
są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 5

Działanie

1. Grupie przewodniczy Komisja.

2. Osobna podgrupa przygotowawcza, zwana dalej podgrupą
„sherpa”, przygotowuje posiedzenia, dokumenty określające
stanowiska oraz wskazówki dotyczące działań lub środków
polityki do zalecenia przez grupę. Podgrupa ta współpracuje
ściśle ze służbami Komisji w celu przygotowania prac na spot-
kania grupy.

3. Grupa może, za zgodą Komisji, ustanawiać podgrupy
analizujące szczegółowe kwestie na zasadach i warunkach usta-
lonych przez grupę. Zaraz po wypełnieniu swojego mandatu
podgrupy są rozwiązywane.

4. Przedstawiciel Komisji może poprosić ekspertów lub
obserwatorów posiadających szczególne kompetencje
w dziedzinie objętej tematem wpisanym do porządku obrad
o udział w pracach grupy lub pracach podgrup i grup doraź-
nych.

5. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku
uczestnictwa w obradach grupy bądź grup doraźnych lub
podgrup powinny być poufne, wówczas nie mogą one być
ujawniane.

6. Grupa, podgrupa „sherpa” i inne podgrupy zwykle odby-
wają posiedzenia w pomieszczeniach Komisji, zgodnie
z procedurami i harmonogramem ustalonym przez Komisję.
Komisja zapewnia obsługę sekretarską. W posiedzeniach grupy
i jej podgrup mogą uczestniczyć inni, zainteresowani jej
pracami urzędnicy Komisji.

7. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na
podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez Komisję.

8. Komisja może publikować lub umieszczać w Internecie,
na przeznaczonej do tego stronie, wszelkie streszczenia,
wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy,
dokumenty opisujące przebieg obrad lub sprawozdania,
w oryginalnym języku danego dokumentu.

Artykuł 6

Termin wygaśnięcia

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 listopada 2009 r.
Komisja zadecyduje o ewentualnym przedłużeniu jej stosowania
przed upływem tego terminu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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