
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. február 20.)

az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésének megállapításáról

(2008/168/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 91. cikkére,

mivel:

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 67. cikkének megfelelően
európai vidékfejlesztési hálózat jött létre a nemzeti háló-
zatok, valamint a közösségi szintű vidékfejlesztés terü-
letén tevékenykedő szervezetek és közigazgatási szervek
hálózatba szervezése céljából. A hálózat szervezeti felépí-
tésének meghatározása érdekében végrehajtási szabá-
lyokat kell megállapítani.

(2) Az európai vidékfejlesztési hálózat keretében koordiná-
ciós bizottságot kell létrehozni az 1698/2005/EK rende-
let 67. cikkének a)–f) pontjában szereplő tevékenységek
előkészítése és végrehajtása céljából. Meg kell határozni a
koordinációs bizottság szervezeti felépítését, feladatait és
eljárási szabályait.

(3) A koordinációs bizottságon belül külön LEADER-albi-
zottságot kell létrehozni az 1698/2005/EK rendelet
67. cikkének f) pontjában említett nemzeti hálózatok és
transznacionális együttműködési kezdeményezések támo-
gatása végett. Meg kell határozni ezen albizottság össze-
tételét és feladatait.

(4) Létre kell hozni a vidékfejlesztési programok értékelé-
sének szakértői bizottságát annak érdekében, hogy az
1698/2005/EK rendelet 67. cikke e) pontjának megfe-
lelően szakértői hálózat jöjjön létre és működjön a
szakmai tapasztalatcsere, valamint a vidékfejlesztési poli-
tika végrehajtásának és értékelésének elősegítése céljából.
Meg kell határozni e bizottság összetételét és feladatait is.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a vidékfejlesztési bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A koordinációs bizottság

(1) Létrejön az európai vidékfejlesztési hálózat koordinációs
bizottsága.

(2) A koordinációs bizottság feladatai különösen:

a) támogatja a Bizottságot az 1698/2005/EK rendelet
67. cikkének a)–f) pontjában szereplő tevékenységek előké-
szítésében és végrehajtásában;

b) biztosítja az európai vidékfejlesztési hálózat, az
1698/2005/EK rendelet 68. cikkében említett nemzeti vidéki
hálózatok, valamint a közösségi szintű vidékfejlesztés terü-
letén tevékenykedő szervezetek közötti koordinációt;

c) tájékoztatja a Bizottságot az európai vidékfejlesztési hálózat
éves munkaprogramjáról, valamint közreműködik az európai
vidékfejlesztési hálózat keretében megvalósítandó tematikus
programok kiválasztásában és koordinációjában;

d) amennyiben szükséges, javaslatot tesz a Bizottságnak tema-
tikus munkacsoportok felállítására.

Az 5. cikkben említett értékelő hálózat munkájával kapcsolatos
tevékenységek nem tartoznak az első albekezdésben említett
feladatok közé.

2. cikk

A koordinációs bizottság kinevezése és működése

(1) A koordinációs bizottság 69 tagból áll, amelyből:

a) 27 tag az illetékes nemzeti hatóságok képviselője (tagálla-
monként 1 képviselő);

b) 27 tag a nemzeti vidéki hálózatok képviselője (tagállamon-
ként 1 képviselő);
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c) 12 tag a közösségi szintű vidékfejlesztés területén tevékeny-
kedő szervezetek képviselője;

d) 2 tag a 4. cikkben szereplő LEADER-albizottság képviselője;

e) 1 tag az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében említett helyi
akciócsoportokat képviselő európai szervezet képviselője.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő szervezeteket a
Bizottság választja ki a 2004/391/EK bizottsági határozattal (1)
létrehozott vidékfejlesztési tanácsadó csoport tagjai közül,
miután kikérte ennek a csoportnak a véleményét.

A Bizottság a következő célkitűzések mindegyike tekintetében
legfeljebb négy szervezetet választhat ki azok közül, amelyek fő
célja és tevékenysége megfelel ezen célkitűzéseknek:

a) a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképessé-
gének javítása;

b) a környezet és a táj állapotának javítása;

c) a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diver-
zifikációja.

A kiválasztott szervezetek kijelölik azt a tagjukat, aki képviseli a
szervezetet a koordinációs bizottságban.

(3) A koordinációs bizottság elnöke a Bizottság képviselője.
Az elnök köteles évente legalább egy alkalommal összehívni a
koordinációs bizottságot.

3. cikk

A tematikus munkacsoport

(1) Az 1. cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelően tema-
tikus munkacsoportot meghatározott feladat ellátására lehet
létrehozni; elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A tematikus munkacsoportnak nem lehet tizenötnél több
tagja. A tagokat a Bizottság nevezi ki a koordinációs bizottság
javaslatának figyelembevételével.

(3) A munkacsoport rendszeresen beszámol a koordinációs
bizottságnak feladatai teljesítéséről. A tematikus munkacsoport a

létrehozását követő két éven belül tevékenységének eredményeit
összegző jelentést nyújt be a koordinációs bizottság ülésére.

4. cikk

A LEADER-albizottság

(1) A koordinációs bizottságon belül LEADER-albizottság
alakul.

(2) A LEADER-albizottság feladatai különösen:

a) segíti a koordinációs bizottság munkáját;

b) tájékoztatja a Bizottságot az európai vidékfejlesztési hálózat
éves munkaprogramjának a LEADER-tengelyt érintő részéről,
valamint közreműködik az e területre vonatkozó tematikus
programok kiválasztásában és koordinációjában;

c) segíti a Bizottságot az 1698/2005/EK rendelet 67. cikkének
f) pontjában szereplő transznacionális együttműködési
projektek végrehajtásának figyelemmel kísérésében;

d) tevékenységéről rendszeresen beszámol a koordinációs
bizottságnak.

(3) A LEADER-albizottság 67 tagból áll, amelyből:

a) 27 tag az illetékes nemzeti hatóságok képviselője (tagálla-
monként 1 képviselő);

b) 27 tag a nemzeti vidéki hálózatok képviselője (tagállamon-
ként 1 képviselő);

c) 1 tag az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében említett helyi
akciócsoportokat képviselő európai szervezet képviselője;

d) 12 tag a közösségi szintű vidékfejlesztés területén tevékeny-
kedő szervezetek képviselője.

(4) A LEADER-albizottság elnöke a Bizottság képviselője. Az
elnök köteles évente legalább egy alkalommal összehívni a
LEADER-albizottságot.

A LEADER-albizottság kijelöli azt a két tagját, akik képviselik az
albizottságot a koordinációs bizottságban.
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5. cikk

Szakértői értékelő bizottság

(1) Létrejön a vidékfejlesztési programok szakértői értékelő
bizottsága (a továbbiakban: szakértői értékelő bizottság).

(2) A szakértői értékelő bizottság nyomon követi az
1698/2005/EK rendeletnek a szakmai tapasztalatcserével, vala-
mint a vidékfejlesztési politika értékelésére vonatkozó legjobb
gyakorlattal összefüggő 67. cikkének e) pontjában említett
szakértői értékelő hálózat munkáját, így különösen:

a) tájékoztatja a Bizottságot a szakértői értékelő hálózat éves
munkaprogramjáról;

b) közreműködik az értékelésre vonatkozó tematikus prog-
ramok kiválasztásában és koordinációjában;

c) figyelemmel kíséri a folyamatban lévő értékelések végrehaj-
tását.

A szakértői értékelő bizottság rendszeresen tájékoztatja tevé-
kenységéről a koordinációs bizottságot.

(3) A szakértői értékelő bizottság az illetékes nemzeti ható-
ságok 2-2 képviselőjéből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

6. cikk

Közös szabályok

(1) A Bizottság és az Európai Közösség érdekelt ügynöksé-
geinek képviselői részt vehetnek a koordinációs bizottság és a
tematikus munkacsoportok ülésein. A koordinációs bizottság és

a tematikus munkacsoportok elnökei a munkába bevonhatnak
olyan külső szakértőket és megfigyelőket, akik a napirenden
szereplő kérdésekben speciális szakértelemmel rendelkeznek.

(2) A bizottságok és a tematikus munkacsoportok a Bizottság
által megállapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően,
rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek.

(3) A bizottságok a Bizottság által elfogadott eljárási-
szabályzat-minta alapján fogadják el saját eljárási szabályzatukat.

(4) A Bizottság az érintett dokumentum eredeti nyelvén
közzéteheti az interneten a bizottságok bármely összegzését,
következtetését illetve annak részletét, vagy munkadokumen-
tumát.

(5) A tagoknak a bizottságok és a tematikus munkacso-
portok üléseivel összefüggő utazási és tartózkodási költségeit a
Bizottság az érvényben lévő intézkedéseinek megfelelően vissza-
téríti. A tagok munkájukért nem részesülnek díjazásban.

7. cikk

A hatálybalépés időpontja

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 20-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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