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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010,
elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin perustamisesta
(2010/C 210/03)
jakeluteollisuudesta sekä sellaisista valtiosta riippumatto
mista järjestöistä, joilla on elintarvikeketjuun liittyvää asi
antuntemusta.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon
sopimuksen

Euroopan

unionin

toiminnasta

tehdyn
(6)

Olisi vahvistettava foorumin jäseniin sovellettavat tietojen
luovuttamista koskevat säännöt, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY,
Euratom (3) liitteessä vahvistettujen komission turvalli
suussääntöjen soveltamista.

(7)

Foorumin jäseniä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimi
elinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsitte
lyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4)
säännöksiä.

(8)

Päätös 2008/359/EY olisi kumottava.

(9)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
173 artiklan 1 kohdassa unionille ja jäsenvaltioille anne
taan tehtäväksi huolehtia siitä, että unionin teollisuuden
kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan,
esimerkiksi edistämällä yritysten välisen yhteistyön kan
nalta suotuisaa toimintaympäristöä. Edellä mainitun
173 artiklan 2 kohdassa erityisesti kehotetaan jäsenvalti
oita neuvottelemaan keskenään yhteydessä komission
kanssa ja tarvittaessa sovittamaan yhteen toimintansa.
Komissio voi tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteenso
vittamisen edistämiseksi.

Komission 28 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyllä päätök
sellä 2008/359/EY (1) perustettu elintarviketeollisuuden
kilpailukykyä käsittelevä korkean tason työryhmä on laa
tinut raportin, joka käsittää 30 suositusta sekä avainaloit
teita koskevan etenemissuunnitelman Euroopan elintarvi
keteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄYÖKSEN:

1 artikla
Foorumi

(3)

(4)

(5)

Tiedonannossaan Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan (2)
komissio esitteli kymmenen poliittista aloitetta, joiden
avulla pyritään korjaamaan elintarvikealan yhtenäismark
kinoita koskevassa selvityksessä todetut ongelmat, ja lu
pasi antaa niiden toteutuksesta kertomuksen osapuolten
kanssa käytävien keskustelujen pohjalta.

Nyt on oikea aika toteuttaa toimenpiteitä elintarviketeolli
suuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryh
män suositusten ja komission aloitteiden pohjalta. Tätä
varten on tarpeen perustaa uusi laajennetuin toimival
tuuksin toimiva asiantuntijatuntijaryhmä elintarvikeketjun
toiminnan parantamista käsittelevänä korkean tason foo
rumina, jonka kokoonpanossa ovat edustettuina kaikki
elintarvikeketjun toimijat. Foorumin avulla varmistetaan,
että komission eri aloitteet sopivat yhteen keskenään.

Foorumissa on oltava korkean tason edustajat jäsenvalti
oista sekä maatalousalalta, elintarvikkeiden jalostus- ja

(1) EUVL L 120, 7.5.2008, s. 15.
(2) KOM(2009) 591, 28.10.2009.

Perustetaan elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä
korkean tason foorumi, jäljempänä ’foorumi’.
2 artikla
Tehtävät
Foorumi avustaa komissiota elintarvikealan teollisuuspolitiikan
laadinnassa. Tätä varten se seuraa yhtäältä komission päätöksellä
2008/359/EY perustetun elintarviketeollisuuden kilpailukykyä
käsittelevän korkean tason työryhmän antamia suosituksia ja
toisaalta komission tiedonannossaan Toimivampi elintarvikeketju
Eurooppaan ehdottamien aloitteiden täytäntöönpanoa.
3 artikla
Kuuleminen
Komissio voi kuulla foorumia mistä tahansa asiasta, joka liittyy
elintarvikeketjun kilpailukykyyn ja toimintaan sisämarkkinoiden
puitteissa, sekä silloin, kun se haluaa antaa uusia suosituksia
elintarvikeketjussa tapahtuvien muutosten mukaisesti.
(3) EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.
(4) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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4 artikla
Kokoonpano – jäsenten nimittäminen
1.

Foorumiin kuuluu enintään 45 jäsentä.

2.

Foorumin jäseninä ovat/on:

— elintarvikealasta ministeritasolla vastaavat jäsenvaltioiden vi
ranomaiset;

C 210/5

rumin vuosikertomuksen laadintaa varten. Ryhmän puheenjoh
tajana toimii komissio.
3.
Komissio voi koota työryhmiä selvittämään erityiskysy
myksiä foorumin tai sherparyhmän suostumuksella määritellyn
toimeksiannon pohjalta. Tällaiset työryhmät hajotetaan heti, kun
ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

— elintarviketeollisuuden ja elintarvikkeiden kaupan ja jakelun
parissa unionissa toimivia yrityksiä;

4.
Komissio voi kutsua käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita
tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan foorumin
työhön, sherparyhmän neuvotteluihin tai sherparyhmän tai työ
ryhmien työhön.

— maatalousalaa, elintarviketeollisuutta ja elintarvikkeiden
kauppaa ja jakelua edustavia unionissa toimivia yhteisöjä ja
liittoja;

Euroopan parlamentin pyynnöstä komissio voi pyytää Euroopan
parlamenttia nimeämään foorumin kokouksiin yhden tai useam
man edustajan.

— sellaisia valtiosta riippumattomia järjestöjä, joilla on asian
tuntemusta elintarvikeketjuun liittyvistä kysymyksistä.

5.
Foorumi, sherparyhmä ja työryhmät kokoontuvat yleensä
komission tiloissa komission päättämien menettelyjen ja aika
taulun mukaisesti. Komissio antaa käyttöön sihteeripalvelut. Ko
mission virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua foo
rumin, sherparyhmän ja työryhmien kokouksiin.

3.
Jokainen foorumin jäsen nimeää pysyvän edustajan
5 artiklan 2 kohdalla perustettuun valmisteluryhmään.
4.
Jäsenet nimitetään yksivuotiskaudeksi, joka voidaan uusia,
ja he jatkavat tehtävässään kunnes heidän tilalleen valitaan uusi
jäsen tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti tai heidän toimikau
tensa päättyy.
5.
Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen jäsenen toimi
kauden loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:

6.
Foorumin jäsenet, heidän edustajansa ja kutsutut asiantun
tijat ja tarkkailijat noudattavat perussopimuksissa ja niiden täy
täntöönpanosäännöissä vahvistettua salassapitovelvollisuutta
sekä komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom liit
teessä vahvistettuja EU:n turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseen
sovellettavia komission turvallisuussääntöjä.
7.
Komissio voi julkaista tai esittää internetissä foorumin tii
vistelmiä, päätelmiä, päätelmien osia, valmisteluasiakirjoja, pöy
täkirjoja ja raportteja asianomaisen asiakirjan alkukielellä.

a) jäsen eroaa;
b) jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti foorumin työ
hön;
c) jäsen ei täytä perussopimuksen 339 artiklassa määrättyjä
vaatimuksia.
6.
Jäsenten nimet julkaistaan yritys- ja teollisuustoiminnan
pääosaston verkkosivuilla ja komission asiantuntijaryhmien re
kisterissä.
Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY)
N:o 45/2001 mukaisesti.
5 artikla

Tarvittaessa komissio voi kääntää kyseiset asiakirjat kokonaan
tai osittain unionin kaikille virallisille kielille.
6 artikla
Kumoaminen
Kumotaan päätös 2008/359/EY.
7 artikla
Sovellettavuus
Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012.

Toiminta
1.
Foorumin puheenjohtajana toimii komissio. Foorumi laatii
toiminnastaan vuosittain kertomuksen ja esittää sen komissiolle,
neuvostolle ja Euroopan parlamentille.
2.
Valmisteluryhmä, josta jäljempänä käytetään nimeä ’sher
paryhmä’, valmistelee keskustelut, kannanotot ja lausunnot foo

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2010.
Komission puolesta
Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja

