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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 30 юли 2010 година
за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на
предлагането на храни
(2010/C 210/03)
стопанство, хранително-вкусовата промишленост и
дистрибуцията на хранителни продукти, както и от
неправителствени организации с опит в областта на
веригата на предлагането на храни.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

С разпоредбата на член 173, параграф 1 от Договора, на
Съюза и на държавите-членки се възлага задачата да
направят така, че да бъдат осигурени необходимите
условия за конкурентоспособността на промишлеността
на Съюза, по-специално чрез поощряване на среда, благо
приятна за сътрудничество между предприятията. В
частност, разпоредбата на член 173, параграф 2
приканва държавите-членки да се консултират взаимно,
като поддържат връзка с Комисията, и, когато е необ
ходимо, да координират своите действия. Комисията
може да предприема всякакви полезни инициативи за
насърчаване на тази координация.
Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранителновкусовата
промишленост,
създадена
с
Решение
2008/359/ЕО на Комисията (1) от 28 април 2008 г.,
изготви доклад, съдържащ тридесет препоръки и пътна
карта с ключови инициативи с цел поощряване на конку
рентоспособността на европейската хранително-вкусова
промишленост.
В съобщението си, озаглавено „По-добре функционираща
верига на предлагането на храни в Европа“ (2), Комисията
представи десет политически инициативи, имащи за цел
предприемането на коригиращи действия по отношение
на установените недостатъци във функционирането на
пазара в контекста на прегледа на единния пазар,
обхванал хранително-вкусовия отрасъл, и пое анга
жимента да представи доклад относно прилагането им,
след обсъждане със заинтересованите страни.
Сега е на дневен ред осигуряването на текущо наблюдение
на изпълнението на препоръките на групата на високо
равнище по въпросите на конкурентоспособността на
селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост
и на практическото прилагане на инициативите на
Комисията. За тази цел е необходимо да се учреди нова
експертна група с разширени правомощия, под формата
на Форум на високо равнище за подобряване на функцио
нирането на веригата на предлагането на храни, в чийто
състав да влязат представители на всички стопански
субекти, участващи по веригата на предлагането на
храни. Този форум ще позволи да се осигури съгласу
ваност на различните инициативи на Комисията.
Форумът трябва да включва високопоставени лица, пред
ставляващи държавите-членки и отраслите на селското

(1) ОВ L 120, 7.5.2008 г., стр. 15.
(2) COM(2009) 591, 28.10.2009 г.

(6)

Целесъобразно е да се предвидят правила относно разгла
сяването на информация от страна на членовете на
форума, без обаче с тях да се накърняват правилата на
Комисията в областта на сигурността, съдържащи се в
приложение към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом
на Комисията (3).

(7)

Личните данни, свързани с членовете на форума, трябва
да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) №
45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по
отношение на обработката на лични данни от институции
и органи на Общността и за свободното движение на
такива данни (4).

(8)

Решение 2008/359/ЕО следва да се отмени.

(9)

Целесъобразно е да се определи периодът на прилагане на
настоящото решение,

РЕШИ:

Член 1
Форумът
Учредява се Форум на високо равнище за подобряване на
функционирането на веригата на предлагането на храни,
наричан по-долу за краткост „форумът“.
Член 2
Задачи
Форумът подпомага Комисията при разработването на индустри
алната политика в отрасъла на селскостопанската и хранителновкусовата промишленост. За тази цел той следи, от една страна,
за изпълнението на препоръките, формулирани от Групата на
високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на
селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост,
създадена с Решение 2008/359/ЕО на Комисията, а, от друга
страна, за прилагането на инициативите, предложени от
Комисията в съобщението ѝ, озаглавено „По-добре функцио
нираща верига на предлагането на храни в Европа“.
Член 3
Консултации
Комисията може да провежда консултации с форума по всякакви
въпроси, свързани с конкурентоспособността и с функциони
рането на веригата на предлагането на храни в рамките
вътрешния пазар, с оглед изготвянето на нови препоръки
съобразно развитието на веригата на предлагането на храни.
(3) ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.
(4) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
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Член 4
Състав — Назначаване
1.

Форумът се състои от максимум 45 членове.

2.

Форумът включва:

— националните органи на държавите-членки, отговарящи за
хранително-вкусовия отрасъл на министерско равнище,
— предприятия, работещи активно в отраслите на селското
стопанство
и
хранително-вкусовата
промишленост,
търговията и дистрибуцията на продукти на хранителновкусовата промишленост от селскостопански произход на
територията на Съюза,
— сдружения и федерации, представляващи отраслите на
селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и
търговията и дистрибуцията на продукти на хранителновкусовата промишленост от селскостопански произход на
територията на Съюза,
— неправителствени организации с опит по въпросите на
веригата на предлагането на храни.
3.
Всеки член на форума определя постоянен представител в
състава на подготвителната група по член 5, параграф 2.
4.
Членовете се назначават с едногодишен мандат, който може
да бъде подновяван, и изпълняват задълженията си, докато не
бъдат заменени в съответствие с параграф 5 от настоящия член
или докато не изтече мандатът им.
5.
Членовете могат да бъдат заменяни за остатъка от техния
мандат в следните случаи:
а) в случай че подадат оставка;
б) в случай че повече не са в състояние да допринасят ефективно
за работата на форума;
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становищата с оглед съставянето на годишния доклад на
форума. Тя се председателства от Комисията.
3.
Комисията може да свиква работни групи, натоварени с
разглеждането на специфични въпроси в рамките на мандат,
определен съгласувано с форума или с групата шерпи. Тези
работни групи се разпускат веднага след изпълнение на техния
мандат.
4.
Комисията може да покани експерти или наблюдатели със
специфична компетентност по въпрос, вписан в дневния ред, за
участие в работата на форума или в разискванията или работата
на групата шерпи или на работните групи.
При поискване от страна на Европейския парламент, Комисията
може да покани Европейския парламент да определи един или
няколко представители, които да вземат участие в заседанията на
форума.
5.
Форумът, групата шерпи и работните групи като правило
се събират в помещенията на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Секретариатът се осигурява
от Комисията. Служители на Комисията, проявяващи интерес
към работата, могат да участват в заседанията на форума,
групата шерпи и работните групи.
6.
Членовете на форума, техните представители и поканените
експерти и наблюдатели се придържат към задълженията за
професионална тайна, установени с договорите и с правилата
за прилагането им, а също и към предвидените в приложение
към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом правила на
Комисията в областта на сигурността, свързани със защитата на
класифицирана информация на ЕС.
7.
Комисията може да публикува или помести в интернет на
оригиналния език на съответния документ всяко резюме,
заключение, част от заключение или работен документ на
форума, а също и всеки отчет или доклад.
При нужда Комисията може да преведе всички или част от тези
документи на всички официални езици на Съюза.

в) в случай че не спазват разпоредбата на член 339 от Договора.
6.
Имената на членовете се публикуват на уебсайта на
Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ и в
регистъра на експертните групи към Комисията.
Събирането, управлението и публикуването на имената на
членовете се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) №
45/2001.
Член 5

Член 6
Отмяна
С настоящото се отменя Решение 2008/359/ЕО.
Член 7
Приложимост
Настоящото решение се прилага до 31 декември 2012 г.

Функциониране
1.
Форумът се председателства от Комисията. Той съставя
годишен доклад за дейността си на вниманието на Комисията,
Съвета и Европейския парламент.
2.
Подготвителна група, наричана по-долу за краткост
„групата шерпи“, подготвя дебатите, работните документи и

Съставено в Брюксел на 30 юли 2010 година.
За Комисията
Antonio TAJANI

Заместник-председател

