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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2010 m. liepos 30 d.
kuriuo įkuriamas veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumas
(2010/C 210/03)
sektorių, taip pat nevyriausybinių organizacijų, turinčių
patirties maisto produktų tiekimo grandinės srityje,
atstovai.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
(6)

Reikėtų nustatyti forumo nariams taikomas informacijos
atskleidimo taisykles, kurios neprieštarautų Komisijos
saugumo taisyklėms, išdėstytoms Komisijos sprendimo
2001/844/EB, EAPB, Euratomas (3) priede.

(7)

Forumo narių asmens duomenys turi būti tvarkomi
remiantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

(8)

Sprendimą 2008/359/EB reikėtų panaikinti.

(9)

Tikslinga nustatyti šio sprendimo taikymo trukmę,

kadangi:

(1)

(2)

Sutarties 173 straipsnio 1 dalimi Sąjungai ir valstybėms
narėms pavesta užtikrinti, kad būtų sudarytos Sąjungos
pramonės konkurencingumui reikalingos sąlygos, skati
nant aplinkos, palankios įmonėms bendradarbiauti,
kūrimą. 173 straipsnio 2 dalyje valstybės narės ragi
namos konsultuotis tarpusavyje palaikant ryšį su Komi
sija, o prireikus koordinuoti savo veiklą. Komisija gali
imtis bet kokios naudingos iniciatyvos, kad būtų skati
namas šis koordinavimas.

2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimu
2008/359/EB (1) įkurta žemės ūkio maisto pramonės
konkurencingumo aukšto lygio grupė, siekdama paska
tinti Europos maisto pramonės konkurencingumą,
parengė ataskaitą, kurioje pateikė trisdešimt rekomenda
cijų ir pagrindinių iniciatyvų įgyvendinimo planą.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Forumas

(3)

(4)

(5)

Komisija komunikate „Veiksmingesnė Europos maisto
produktų tiekimo grandinė“ (2) pristatė dešimt politikos
iniciatyvų, kuriomis siekiama pašalinti per bendrosios
rinkos peržiūrą nustatytus trūkumus maisto pramonės
sektoriuje, ir įsipareigojo pateikti tų iniciatyvų įgyvendi
nimo atskaitą, parengtą remiantis diskusijomis su suinte
resuotosiomis šalimis.

Dabar reikia užtikrinti, kad atsižvelgiama į žemės ūkio
maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupės
rekomendacijas ir tęsiama su Komisijos iniciatyvomis
susijusi veikla. Tuo tikslu reikia įkurti naują daugiau
galių turinčią ekspertų grupę, t. y., veiksmingesnės maisto
produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumą, suda
rytą iš visų maisto produktų grandinės dalyvių atstovų.
Šis forumas padės užtikrinti įvairių Komisijos iniciatyvų
nuoseklumą.

Forumą turi sudaryti aukšto lygio valstybių narių, žemės
ūkio pramonės, maisto produktų perdirbimo ir platinimo

(1) OL L 120, 2008 5 7, p. 15.
(2) COM(2009) 591, 2009 10 28.

Įkuriamas veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės
aukšto lygio forumas (toliau – forumas).
2 straipsnis
Užduotys
Forumas padeda Komisijai plėtoti žemės ūkio maisto pramonės
politiką. Forumas atsižvelgia į Komisijos sprendimu
2008/359/EB įkurtos žemės ūkio maisto pramonės konkuren
cingumo aukšto lygio grupės rekomendacijas ir tęsia veiklą,
susijusią su Komisijos komunikate „Veiksmingesnė Europos
maisto produktų tiekimo grandinė“ pasiūlytomis iniciatyvomis.
3 straipsnis
Konsultacijos
Komisija gali konsultuotis su forumu bet kokiu su maisto
produktų tiekimo grandinės konkurencingumu ir veikimu
vidaus rinkoje susijusiu klausimu, kad būtų parengtos naujos
rekomendacijos atsižvelgiant į maisto produktų tiekimo gran
dinės raidą.
(3) OL L 317, 2001 12 3, p. 1.
(4) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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4 straipsnis
Sudėtis ir narių skyrimas
1.

Forumą sudaro ne daugiau kaip 45 nariai.

2.

Jį sudaro:

— už maisto produktų sektorių atsakingos ministrų lygio
nacionalinės valstybių narių institucijos,
— įmonės, aktyviai veikiančios Sąjungos žemės ūkio maisto
pramonės, žemės ūkio maisto produktų prekybos ir plati
nimo sektoriuose,
— asociacijos ir federacijos, atstovaujančios Sąjungos žemės
ūkio, žemės ūkio maisto pramonės, žemės ūkio maisto
produktų prekybos ir platinimo sektoriams,
— nevyriausybinės organizacijos, turinčios patirties maisto
produktų tiekimo grandinės srityje.
3.
Kiekvienas forumo narys skiria nuolatinį atstovą į
5 straipsnio 2 dalyje nurodytą parengiamąją grupę.
4.
Nariai skiriami vienerių metų kadencijai, kuri gali būti
pratęsta; jie eina pareigas tol, kol yra pakeičiami pagal šio
straipsnio 5 dalį arba kol baigiasi jų kadencija.
5.
Nariai gali būti pakeisti kitais nariais likusiam kadencijos
laikui toliau išvardytais atvejais:
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2.
Parengiamoji grupė (toliau – patarėjų grupė), siekdama
parengti forumo metinę ataskaitą, rengia diskusijas, analitinius
dokumentus ir nuomones. Grupei pirmininkauja Komisija.
3.
Komisija gali sudaryti darbo grupes, kurioms pavedama
nagrinėti specifinius klausimus, remiantis forumo arba patarėjų
grupės suteiktais įgaliojimais. Įvykdžiusios užduotį darbo grupės
iš karto nutraukia savo veiklą.
4.
Komisija gali prašyti ekspertų arba stebėtojų, kompeten
tingų tam tikru darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti
forumo veikloje arba patarėjų grupės ir darbo grupių svarsty
muose ar veikloje.
Gavusi Europos Parlamento prašymą Komisija gali jam pasiūlyti
skirti atstovą (-us) dalyvauti forumo posėdžiuose.
5.
Forumas, patarėjų grupė ir darbo grupės paprastai posė
džiauja Komisijos patalpose, laikydamiesi Komisijos nustatytos
tvarkos ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas.
Forumo, patarėjų grupės ir darbo grupių posėdžiuose gali daly
vauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.
6.
Forumo nariai, jų atstovai, kviestiniai ekspertai ir stebėtojai
laikosi profesinės paslapties prievolės, nustatytos sutartyse ir jų
įgyvendinimo taisyklėse, taip pat Komisijos saugumo taisyklių
dėl ES įslaptintos informacijos apsaugos, nustatytų Komisijos
sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, priede.
7.
Komisija gali skelbti arba įkelti į interneto svetainę visas
forumo parengtas santraukas, išvadas, dalines išvadas arba darbi
nius dokumentus, taip pat protokolus ir ataskaitas atitinkamo
dokumento originalo kalba.

a) kai narys atsistatydina;
b) kai narys nebegali veiksmingai dalyvauti forumo svarsty
muose;
c) kai narys nesilaiko Sutarties 339 straipsnio nuostatų.

Prireikus Komisija gali išversti į visas oficialiąsias Sąjungos
kalbas visus ar dalį šių dokumentų.
6 straipsnis
Panaikinimas
Sprendimas 2008/359/EB panaikinamas.

6.
Narių vardai ir pavardės skelbiami Įmonių ir pramonės
generalinio direktorato interneto svetainėje ir Komisijos ekspertų
grupių registre.

7 straipsnis
Taikymas

Narių vardai ir pavardės registruojamos, tvarkomos ir skel
biamos pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.
5 straipsnis
Veikla
1.
Forumui pirmininkauja Komisija. Forumas Komisijai,
Tarybai ir Europos Parlamentui teikia metinę savo veiklos atas
kaitą.

Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 30 d.
Komisijos vardu
Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas

