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COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/786 of 18 May 2016 laying down the procedure for the establishment and 
operation of an independent advisory panel assisting Member States and the Commission in determining whether tobacco products 
have a characterising flavour 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/786 

av 18. mai 2016 

om fastsettelse av framgangsmåten for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig rådgivende panel 
som skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en 

karakteristisk aroma 

[meddelt under nummer K(2016) 2921] 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF(1), 
særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 7 i direktiv 2014/40/EU er det forbudt å bringe tobakksvarer med en karakteristisk aroma i omsetning. 
Ensartede regler for de framgangsmåtene som skal benyttes for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma, er fastsatt 
i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779(2). 

2) I henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2014/40/EU kan medlemsstatene og Kommisjonen, når de skal fastslå om en tobakksvare 
har en karakteristisk aroma, rådspørre et uavhengig rådgivende panel (heretter kalt «panelet»). I tillegg gis Kommisjonen 
myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter framgangsmåten for nedsettelsen av og arbeidet i panelet. 

3) Panelet bør bestå av høyt kvalifiserte, spesialiserte og uavhengige sakkyndige med relevant sakkunnskap på områdene sensorisk, 
statistisk og kjemisk analyse. De bør utføre sitt arbeid upartisk og i offentlighetens interesse. De bør utvelges på grunnlag av 
objektive kriterier gjennom en offentlig søknadsinnbydelse og utnevnes personlig. De bør ha de ferdighetene og den 
sakkunnskapen som er nødvendig for at panelet skal kunne utføre sine oppgaver. 

4) Panelet bør bistås av en teknisk gruppe rekruttert etter en framgangsmåte for offentlige innkjøp. Den tekniske gruppen bør foreta 
sensoriske og kjemiske vurderinger som bygger på en sammenligning av testproduktets og referanseproduktets luktegenskaper. 
Sensorisk analyse, herunder luktanalyse, er en anerkjent vitenskapelig disiplin som bruker prinsipper for eksperimentell utforming 
og statistisk analyse til å vurdere og beskrive menneskelige sanseinntrykk, herunder lukt, med sikte på å evaluere forbruksvarer. 
Dette har vist seg å være en egnet metode for å få gyldige, solide, pålitelige og reproduserbare resultater når det skal fastslås om 
en tobakksvare har en karakteristisk aroma. Analysen bør foretas på grunnlag av en etablert metode og gi resultater ved hjelp av 
statistiske verktøy. Når det anses som hensiktsmessig, bør sensorisk analyse suppleres med kjemiske analyser av produktene. 

5) Når panelet utøver sin rådgivende funksjon, bør den, dersom det er relevant, undersøke opplysninger fra den tekniske gruppen, 
samt eventuelle andre opplysninger som den har til rådighet og anser som relevante, herunder opplysninger som innhentes som 
følge av rapporteringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2014/40/EU. Panelet bør innen rimelig tid informere 
medlemsstatene og Kommisjonen om hvorvidt den anser at de testede produktene har en karakteristisk aroma i henhold til 
artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

6) Ettersom vitenskapelige metoder og teknikker for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma kan endre seg med 
tiden og med de erfaringene som høstes, bør Kommisjonen følge utviklingen på dette området for å kunne vurdere om de 
metodene som benyttes for å fastslå dette, bør revideres. 

7) Panelet og framgangsmåten det benytter for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma, bør beskyttes mot 
innblanding fra eksterne enheter eller sammenslutninger som berøres av resultatene av panelets vurderinger. Fortrolige 
opplysninger bør vernes mot utilsiktet og tilsiktet utlevering. Medlemmer av panelet og den tekniske gruppen som ikke lenger 
kan utføre sine oppgaver, eller som ikke lenger oppfyller kravene i denne beslutningen, bør erstattes. 

8) Panelets arbeid bør bygge på prinsippene om sakkunnskap på høyt nivå, uavhengighet og åpenhet. Det bør organiseres og utføres 

 
(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 
(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 av 18. mai 2016 om fastsettelse av ensartede regler for de framgangsmåtene som skal benyttes for å fastslå 

om en tobakksvare har en karakteristisk aroma (se EUT L 131 av 20.5.2016, s. 48). 
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i samsvar med beste praksis og høye vitenskapelige standarder. 

9) Panelet bør aktivt bidra til å forbedre det indre markeds virkemåte og samtidig sikre et høyt helsevernnivå, særlig ved å bistå 
medlemsstatene og Kommisjonen med å vurdere tobakksvarer som potensielt har en karakteristisk aroma. Panelets virksomhet 
er nødvendig for å sikre en effektiv og ensartet gjennomføring av direktiv 2014/40/EU, og panelmedlemmenes rådgivning er av 
avgjørende betydning for at de relevante politiske målene for Unionen skal kunne nås. Panelet bør derfor gis tilstrekkelig 
økonomisk støtte i form av en særlig godtgjøring til medlemmene, utover refusjon av deres utgifter. 

10) Personopplysninger bør samles inn, behandles og offentliggjøres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 45/2001(3). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutningen fastsettes framgangsmåten for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig rådgivende panel (heretter kalt «panelet») 
som skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne beslutningen menes med «testprodukt» et produkt for hvilket en medlemsstat eller Kommisjonen har anmodet panelet om en 
uttalelse om hvorvidt produktet har en karakteristisk aroma i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

Artikkel 3 

Oppgaver 

Panelet skal avgi uttalelser om hvorvidt testprodukter har en karakteristisk aroma i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

 

 
(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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KAPITTEL II 

NEDSETTELSE AV ET UAVHENGIG RÅDGIVENDE PANEL 

 

Artikkel 4 

Utnevnelse 

1.  Panelet skal bestå av seks medlemmer. 

2.  Generaldirektøren for helse og næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «generaldirektøren»), som opptrer på vegne av 
Kommisjonen, skal utnevne medlemmene av panelet fra en liste over egnede kandidater fastsatt etter en søknadsinnbydelse 
offentliggjort på Kommisjonens nettsted og i Kommisjonens register over ekspertgrupper og lignende enheter (heretter kalt «register 
over ekspertgrupper»). Medlemmene skal velges på grunnlag av sin sakkunnskap og erfaring på områdene sensorisk, statistisk og 
kjemisk analyse, og med behørig hensyn til behovet for å sikre uavhengighet og fravær av interessekonflikter. 

3.  Personer på listen over egnede kandidater som ikke utnevnes til panelet, skal stå oppført på en reserveliste over egnede kandidater 
som kan erstatte medlemmer hvis medlemskap har opphørt i samsvar med artikkel 5 nr. 3. Generaldirektøren skal be om søkernes 
samtykke før navnene deres føres opp på reservelisten. 

4.  Listen over panelmedlemmer skal offentliggjøres i registeret over ekspertgrupper og gjøres tilgjengelig på Kommisjonens 
relevante nettsted. 

Artikkel 5 

Mandat 

1.  Medlemmene av panelet skal utnevnes for en periode på fem år, som kan fornyes. 

2.  Dersom det ved mandatperiodens utløp ikke er bekreftet om panelmedlemmene har fått fornyet mandat eller er blitt erstattet, skal 
de eksisterende medlemmene fortsette i sine verv. 

3.  En person opphører å være medlem av panelet dersom 

a)  han eller hun dør eller blir arbeidsufør i en slik grad at han eller hun er ute av stand til å utføre sine oppgaver i henhold til denne 
beslutningen, 

b)  han eller hun fratrer, 

c)  generaldirektøren suspenderer hans eller hennes medlemskap i henhold til nr. 5, hvorpå han eller hun opphører å være medlem så 
lenge den midlertidige opphevingen varer, eller 

d)  generaldirektøren avslutter hans eller hennes medlemskap i henhold til nr. 5. 

4.  Et medlem som ønsker å fratre sitt verv, skal underrette generaldirektøren per e-post eller rekommandert brev minst seks måneder 
i forveien. Dersom han eller hun er i stand til å utføre sine oppgaver og det pågår en utskiftingsprosess, kan han eller hun, på anmodning 
fra generaldirektøren, fortsette i sitt verv inntil utskiftingen er bekreftet. 

5.  Generaldirektøren kan midlertidig suspendere et medlems medlemskap eller permanent bringe det til opphør dersom det er 
konstatert, eller det foreligger rimelig grunn til å anta, at 

a)  medlemmet ikke lenger oppfyller, eller har handlet i strid med, vilkårene fastsatt i denne beslutningen eller i artikkel 339 i traktaten 
om Den europeiske unions virkemåte, 

b)  medlemmet ikke lenger oppfyller ett eller flere vesentlige vilkår fastsatt i søknadsinnbydelsen, eller prinsippene om uavhengighet, 
upartiskhet og fortrolighet nevnt i artikkel 16, eller at medlemmets atferd eller posisjon er uforenlig med erklæringene avgitt i 
henhold til artikkel 16, 17 og 18, 

c)  medlemmet er ute av stand til å utføre sine oppgaver i henhold til denne beslutningen, 
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d)  andre vesentlige faktorer som reiser tvil om panelets virkemåte. 

6.  Dersom et medlems medlemskap har opphørt i samsvar med nr. 3, skal generaldirektøren utnevne en erstatter for resten av 
mandatperioden eller for den midlertidige suspensjonens varighet. Kommisjonen skal sende ut en ny søknadsinnbydelse når 
reservelisten er uttømt. 

KAPITTEL III 

PANELETS ARBEIDSMÅTE 

 

Artikkel 6 

Valg av leder og nestleder 

1.  Ved begynnelsen av hver mandatperiode skal panelet velge en leder og en nestleder blant sine medlemmer. Valget skal skje ved 
simpelt flertall blant panelets medlemmer. Ved stemmelikhet skal generaldirektøren velge leder blant de medlemmene som har fått 
flest stemmer på grunnlag av en vurdering av deres kvalifikasjoner og erfaring. 

2.  Mandatperioden for lederen og nestlederen skal sammenfalle med panelets mandatperiode og kunne fornyes. Enhver utskifting 
av lederen eller nestlederen skal gjelde for resten av panelets mandatperiode. 

Artikkel 7 

Avstemningsregler 

1.  Ved avstemninger i andre tilfeller enn de som er nevnt i artikkel 6 og artikkel 8 nr. 3 bokstav a), skal panelet bare treffe 
beslutninger når minst fire medlemmer deltar i avstemningen, hvorav ett skal være lederen eller nestlederen. Beslutninger skal treffes 
ved simpelt flertall. 

2.  Ved stemmelikhet skal stemmen til medlemmet som leder avstemningen, være avgjørende. 

3.  Personer hvis medlemskap har opphørt eller er midlertidig suspendert i henhold til artikkel 5 nr. 5, skal ikke tas i betraktning ved 
beregning av flertallet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 8 

Forretningsorden 

1.  Panelet skal vedta og, dersom det er relevant, oppdatere sin forretningsorden etter forslag fra og i samråd med generaldirektøren. 

2.  Forretningsordenen skal sikre at panelet utfører sine oppgaver i samsvar med prinsippene om vitenskapelig spisskompetanse, 
uavhengighet og åpenhet. 

3.  Forretningsordenen skal særlig omfatte følgende: 

a)  Framgangsmåten for valg av panelets leder og nestleder, i samsvar med artikkel 6. 

b)  Anvendelse av prinsippene fastsatt i kapittel IV. 

c)  Framgangsmåtene for vedtakelse av en uttalelse. 

d)  Forbindelser med tredjeparter, herunder vitenskapelige organer. 

e)  Andre nærmere regler om panelets virkemåte. 

Artikkel 9 

Metode 

1.  Panelet skal angi og, dersom det er relevant, oppdatere metoden for teknisk vurdering av testprodukter. Metoden for sensorisk 
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analyse skal bygge på en sammenligning av testproduktets og referanseproduktets luktegenskaper. Ved utvikling av metoden skal 
panelet ta hensyn til eventuelle innspill fra den tekniske gruppen nevnt i artikkel 12. 

2.  Utkastet til metode og eventuelle påfølgende oppdaterte utkast skal framlegges for generaldirektøren for godkjenning, og skal 
bare få anvendelse når slik godkjenning er gitt. 

Artikkel 10 

Rådgivning om testprodukter 

1.  Dersom panelet anmodes om å avgi en uttalelse om et testprodukt, skal panelets leder informere alle medlemmer om dette. Han 
eller hun kan oppnevne en rapportør blant medlemmene som skal samordne undersøkelsen av et bestemt produkt. Lederen skal legge 
fram en sluttrapport for Kommisjonen og, dersom det er relevant, for den anmodende medlemsstaten. 

2.  Dersom panelet mener at det er nødvendig for å kunne avgi en uttalelse, skal det anmode den tekniske gruppen opprettet i samsvar 
med artikkel 12 om innspill. Når panelet utformer sin uttalelse skal det ta hensyn til opplysninger og data fra den tekniske gruppen. 
Panelet kan også ta hensyn til eventuelle andre opplysninger som det har til rådighet, og som det anser som pålitelige og relevante, 
herunder opplysninger framkommet som følge av rapporteringsforpliktelsene i artikkel 5 i direktiv 2014/40/EU. 

3.  Med hensyn til opplysningene og dataene fra den tekniske gruppen skal panelet særlig gjøre følgende: 

a)  Kontrollere om den tekniske gruppen har overholdt gjeldende regler og vitenskapelige standarder. 

b)  Vurdere opplysningene og dataene, særlig for å fastslå om de er tilstrekkelige til å trekke en konklusjon, eller om det er behov for 
ytterligere opplysninger og data. 

c)  Anmode om eventuelle klargjøringer fra den tekniske gruppen som er nødvendige for å trekke en konklusjon. 

4.  Dersom panelet anser dataene eller opplysningene som utilstrekkelige eller er i tvil om hvorvidt gjeldende regler og standarder 
er overholdt, skal det rådspørre Kommisjonen og, dersom det er relevant, den anmodende medlemsstaten. Dersom det anses som 
nødvendig, kan panelet be den tekniske gruppen om å gjenta visse prøvinger på bakgrunn av panelets merknader. 

5.  Dersom panelet anser at gjeldende regler og standarder er overholdt, herunder, dersom det er relevant, etter framgangsmåten 
fastsatt i nr. 4, og at dataene og opplysningene er tilstrekkelige til å kunne trekke en konklusjon, skal den avgi en uttalelse i samsvar 
med nr. 2. 

6.  Panelet skal framlegge sin uttalelse for Kommisjonen og eventuelle henvisende medlemsstater innen tre måneder etter at 
anmodningen ble mottatt, eller innen en dato avtalt med Kommisjonen eller den anmodende medlemsstaten. 

Artikkel 11 

Samråd om andre spørsmål 

1.  Kommisjonen kan rådspørre panelet om andre spørsmål når en karakteristisk aroma skal fastslås i samsvar med artikkel 7 i 
direktiv 2014/40/EU. I slike tilfeller skal den, i samråd med lederen, avgjøre om det skal innkalles til et møte eller om en skriftlig 
framgangsmåte skal benyttes. 

2.  Lederen kan oppnevne en rapportør blant panelmedlemmene som skal samordne oppgaven og legge fram en sluttrapport for 
Kommisjonen. 

3.  I sine drøftinger skal panelet, dersom det er relevant, ta hensyn til data og opplysninger den har mottatt fra den tekniske gruppen, 
samt andre tilgjengelige relevante opplysninger. 
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Artikkel 12 

Teknisk gruppe med sensoriske og kjemiske bedømmere 

1.  Det skal nedsettes en teknisk gruppe med sensoriske og kjemiske bedømmere («den tekniske gruppen») som har i oppgave å gi 
panelet en vurdering av testproduktets sensoriske og eventuelt kjemiske egenskaper, som en del av framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 10. Den tekniske gruppen skal bestå av 

a)  to kvalifiserte personer som utpekes på grunnlag av kunnskap, ferdigheter og erfaring innen sensorisk analyse, og som skal være 
ansvarlige for rekruttering, opplæring og kontroll av sensoriske bedømmere, 

b)  sensoriske bedømmere som rekrutteres på grunnlag av sin evne til å skille mellom duftstoffer og kapasitet til å oppfatte, analysere 
og tolke lukter, og som har nådd den myndighetsalderen som er fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivning, og 

c)  to personer som utpekes på grunnlag av kunnskap og ferdigheter innen kjemisk analyse og laboratorieanalyse, og som skal være 
ansvarlige for den kjemisk analysen av testprodukter. 

2.  Det skal innføres en framgangsmåte for offentlig innkjøp med henblikk på å utpeke en oppdragstaker som skal være ansvarlig for 
å opprette den tekniske gruppen. Oppdragstakeren skal ha til rådighet minimum den tekniske sakkunnskapen og det utstyret som er 
angitt i anbudet, og de personene som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og c). 

Anbudsinnbydelsen og det tilhørende anbudsgrunnlaget skal angi at den tekniske gruppen er forpliktet til å opptre uavhengig og verne 
om fortrolige opplysninger og personopplysninger. Den skal videre inneholde et krav om at hvert gruppemedlem skal returnere en 
behørig utfylt interesseerklæring før de deltar i noen form for arbeid for den tekniske gruppen. I tillegg skal anbudsinnbydelsen og det 
tilhørende anbudsgrunnlaget minst inneholde følgende elementer: 

a)  En beskrivelse av den tekniske gruppens viktigste oppgaver. 

b)  Spesifikasjoner for nedsettelsen og forvaltningen av samt arbeidet i den tekniske gruppen, herunder tekniske spesifikasjoner for 
utførelsen av gruppens oppgaver. 

c)  Spesifikasjoner for den tekniske sakkunnskapen og det tekniske utstyret oppdragstakeren skal ha tilgang til. 

d)  Spesifikasjoner for rekruttering av sensoriske bedømmere. Slike spesifikasjoner skal inneholde et krav om at sensoriske bedømmere 
først kan utpekes når Kommisjonen har godkjent de foreslåtte kandidatene. 

3.  Den tekniske gruppens sensoriske analyse skal baseres på metoden fastsatt i henhold til artikkel 9. 

4.  Dersom det er hensiktsmessig, skal den sensoriske analysen suppleres med en kjemisk vurdering av produktsammensetningen. 
Denne vurderingen skal foretas på en måte som gir nøyaktige, enhetlige og reproduserbare resultater. Prosessen rundt og resultatene 
av den kjemiske vurderingen skal dokumenteres. 

5.  Den tekniske gruppen skal levere resultatene av produkttestingen til panelet innen en dato fastsatt av panelet. 

6.  Den tekniske gruppens arbeid skal finansieres innenfor rammen av det årlige budsjettet som panelet får tildelt av Kommisjonen. 

 

Artikkel 13 

Sekretariat 

1.  Kommisjonen skal stille et sekretariat til rådighet for panelet og for all annen virksomhet knyttet til anvendelsen av denne 
beslutningen. 

2.  Sekretariatet skal ha ansvar for å yte administrativ bistand for å sikre at panelet fungerer tilfredsstillende, og for å kontrollere at 
forretningsordenen overholdes. 
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Artikkel 14 

Særlig godtgjøring 

1.  Panelets medlemmer har rett til en særlig godtgjøring for forberedende arbeid og deltakelse, gjennom personlig tilstedeværelse 
eller elektronisk på avstand, på panelets møter og i annen virksomhet som er knyttet til anvendelsen av denne beslutningen, og som 
organiseres av Kommisjonen, samt for å fungere som rapportør for et bestemt spørsmål. 

2.  Den særlige godtgjøringen skal være på høyst 450 euro i form av en daglig enhetskostnad for hver hele virkedag. Den særlige 
godtgjøringen skal beregnes og avrundes oppover til det beløpet som tilsvarer nærmeste halve virkedag. 

3.  Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og, dersom det er relevant, oppholdsutgifter for medlemmer og eksterne sakkyndige i 
forbindelse med panelets virksomhet, i samsvar med Kommisjonens interne bestemmelser. 

4.  Alle godtgjøringer og refusjoner skal utbetales innenfor rammen av det årlige budsjettet som panelet får tildelt av Kommisjonen. 

KAPITTEL IV 

UAVHENGIGHET, FORTROLIGHET OG ÅPENHET 

 

Artikkel 15 

Kommunikasjon 

1.  Panelets leder skal fungere som kontaktperson for medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.  Lederen skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle forhold som kan hindre at panelet fungerer tilfredsstillende. 

Artikkel 16 

Uavhengighet 

1.  Medlemmene av panelet er personlig utnevnt. De kan ikke delegere sitt ansvar til andre. Når de utfører sine oppgaver, skal de 
overholde prinsippene om uavhengighet, upartiskhet og fortrolighet og handle i offentlighetens interesse. 

2.  Det kreves at sakkyndige som søker om å bli utnevnt som medlemmer av panelet, skal legge fram en erklæring om eventuelle 
interesser som kan hindre eller med rimelighet kan oppfattes å sette deres uavhengighet i fare, herunder eventuelle relevante 
omstendigheter knyttet til deres nære familiemedlemmer eller partnere. En behørig utfylt interesseerklæring må legges fram for at en 
sakkyndig skal kunne bli utnevnt som medlem av panelet. Dersom Kommisjonen konkluderer med at det ikke foreligger 
interessekonflikter, skal søkeren kunne utpekes, forutsatt at han eller hun anses å ha den nødvendige sakkunnskapen. 

3.  Panelmedlemmene skal straks underrette Kommisjonen dersom det oppstår endringer i opplysningene i deres erklæringer; i så 
fall skal de umiddelbart legge fram en ny erklæring som viser de relevante endringene. 

4.  På hvert møte skal panelmedlemmene informere om eventuelle særlige interesser som kan hindre eller med rimelighet kan 
oppfattes å sette deres uavhengighet i fare med hensyn til ett eller flere punkter på dagsordenen. I slike tilfeller kan lederen anmode om 
at vedkommende medlem trekker seg fra hele eller deler av møtet. Lederen skal underrette Kommisjonen om slike erklæringer og om 
hvilke tiltak som er truffet. 

5.  Panelmedlemmene skal avstå fra direkte eller indirekte kontakt med tobakksindustrien eller den representanter. 
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Artikkel 17 

Fortrolighet og vern av personopplysninger 

1.  Panelmedlemmene skal ikke videreformidle opplysninger, herunder forretningsmessig sensitive opplysninger eller 
personopplysninger, som innhentes som følge av panelets arbeid eller annen virksomhet knyttet til anvendelsen av denne beslutningen, 
selv etter at de ikke lenger er medlemmer. De skal undertegne en fortrolighetserklæring om dette. 

2.  Panelmedlemmene skal overholde Kommisjonens sikkerhetsregler om vern av graderte EU-opplysninger og sensitive, ugraderte 
opplysninger, som fastsatt i kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443(4) og (EU, Euratom) 2015/444(5). Dersom de ikke 
oppfyller disse forpliktelsene, kan Kommisjonen treffe alle egnede tiltak. 

Artikkel 18 

Forpliktelser 

Panelmedlemmene skal forplikte seg til å bidra aktivt i panelets arbeid. De skal undertegne en forpliktelseserklæring om dette. 

Artikkel 19 

Åpenhet 

1.  Panelet skal utøve sin virksomhet med en høy grad av åpenhet. Kommisjonen skal offentliggjøre alle relevante dokumenter på et 
dertil egnet nettsted og legge en lenke til dette nettstedet fra registeret over ekspertgrupper. Den skal særlig og uten unødig opphold 
gjøre følgende tilgjengelig for offentligheten: 

a)  Medlemmenes navn. 

b)  Medlemmenes interesse-, fortrolighets- og forpliktelseserklæringer. 

c)  Panelets forretningsorden. 

d)  Uttalelser vedtatt av panelet i henhold til artikkel 10. 

e)  Dagsordener og protokoller fra panelets møter. 

f)  Metoden fastsatt i samsvar med artikkel 9. 

2.  Som unntak fra nr. 1 er offentliggjøring ikke påkrevd dersom utlevering av et dokument kan svekke vernet av offentlige eller 
private interesser i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(6). 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

 

Artikkel 20 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

 
(4) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 41). 
(5) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 53). 
(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter (EFT 

L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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Utferdiget i Brussel 18. mai 2016. 

  For Kommisjonen 

  Vytenis ANDRIUKAITIS 

  Medlem av Kommisjonen 


