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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 30 juli 2010
tot oprichting van het Forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen
(2010/C 210/03)
vertegenwoordigen, en uit niet-gouvernementele organi
saties met deskundigheid op het gebied van de voedsel
voorzieningsketen.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(6)

Er moeten voorschriften voor de openbaarmaking van
informatie door de leden van het forum worden vast
gesteld, onverminderd de veiligheidsvoorschriften van
de Commissie zoals vastgesteld in de bijlage bij Besluit
2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie (3).

(7)

Persoonsgegevens over de leden van het forum moeten
worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr.
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2000 betreffende de bescherming van na
tuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire instellingen
en organen en betreffende het vrije verkeer van die ge
gevens (4).

(8)

Besluit 2008/359/EG dient te worden ingetrokken.

(9)

Er dient een periode te worden vastgesteld gedurende
welke dit besluit van toepassing zal zijn,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Volgens artikel 173, lid 1, van het Verdrag moeten de
Unie en de lidstaten er zorg voor dragen dat de omstan
digheden nodig voor het concurrentievermogen van de
industrie van de Unie, aanwezig zijn, onder meer door
een gunstig klimaat voor de samenwerking tussen onder
nemingen te bevorderen. In het bijzonder nodigt
artikel 173, lid 2, de lidstaten uit in verbinding met de
Commissie onderling overleg te plegen en, voor zover
nodig, hun activiteiten te coördineren. De Commissie
kan initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorde
ren.
De bij Besluit 2008/359/EG van de Commissie (1) van
28 april 2008 in het leven geroepen Groep op hoog
niveau inzake het concurrentievermogen van de voe
dingsmiddelenindustrie heeft een verslag opgesteld met
dertig aanbevelingen en een stappenplan met belangrijke
initiatieven om het concurrentievermogen van de Euro
pese voedingsmiddelenindustrie te bevorderen.

BESLUIT:

Artikel 1
Het forum

(3)

(4)

(5)

In haar mededeling „Een beter werkende voedselvoorzie
ningsketen in Europa” (2) heeft de Commissie tien be
leidsinitiatieven gepresenteerd om de tijdens de evaluatie
van de interne markt in de voedingsmiddelensector ge
constateerde inefficiënties te corrigeren, en heeft zij toe
gezegd met een verslag over de uitvoering daarvan te
zullen komen op grond van een discussie met de belang
hebbenden.
Thans is het zaak gevolg te geven aan de aanbevelingen
van de Groep op hoog niveau inzake het concurrentie
vermogen van de voedingsmiddelenindustrie en aan de
initiatieven van de Commissie. Hiertoe moet een nieuwe
groep van deskundigen met uitgebreide bevoegdheden in
het leven worden geroepen in de vorm van een Forum
op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoor
zieningsketen, waarvan de samenstelling een afspiegeling
is van alle spelers in de voedselketen. Dit forum kan zorg
dragen voor de samenhang tussen de verschillende initia
tieven van de Commissie.
Het forum moet zijn samengesteld uit vooraanstaande
personen die de lidstaten en de landbouwsector, de le
vensmiddelenindustrie en de levensmiddelendistributie

(1) PB L 120 van 7.5.2008, blz. 15.
(2) COM(2009) 591 van 28.10.2009.

Er wordt een Forum op hoog niveau voor een beter werkende
voedselvoorzieningsketen, hierna „het forum” genoemd, opge
richt.
Artikel 2
Taken
Het forum staat de Commissie bij in de opstelling van het
industriebeleid in de voedingsmiddelensector. Hiertoe volgt het
enerzijds de aanbevelingen van de bij Besluit 2008/359/EG van
de Commissie ingestelde Groep op hoog niveau inzake het
concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie en an
derzijds de uitvoering van de door de Commissie in haar me
dedeling „Een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Eu
ropa” voorgestelde initiatieven.
Artikel 3
Raadpleging
De Commissie kan het forum raadplegen over elke aangelegen
heid in verband met het concurrentievermogen en de werking
van de voedselvoorzieningsketen binnen de interne markt ten
einde al naargelang van de ontwikkelingen binnen de voedsel
voorzieningsketen nieuwe aanbevelingen te formuleren.
(3) PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.
(4) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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Artikel 4
Samenstelling — Benoeming
1.

Het forum bestaat uit ten hoogste 45 leden.

2.

Het forum is samengesteld uit:

— de voor de levensmiddelensector verantwoordelijke nationale
autoriteiten van lidstaten op ministerieel niveau;
— ondernemingen die in de Unie werkzaam zijn in de voe
dingsmiddelenindustrie en de levensmiddelenhandel en -dis
tributie;
— verenigingen en federaties die in de Unie de landbouwsector,
de voedingsmiddelenindustrie en de levensmiddelenhandel
en -distributie vertegenwoordigen;
— niet-gouvernementele organisaties met deskundigheid op het
gebied van de voedselvoorzieningsketen.
3.
Ieder lid van het forum wijst een permanent vertegen
woordiger voor de in artikel 5, lid 2, bedoelde voorbereidende
groep aan.
4.
De leden worden benoemd voor een hernieuwbare ambts
termijn van een jaar en blijven in ambt totdat zij overeenkom
stig lid 5 van dit artikel worden vervangen of totdat hun ambts
termijn afloopt.
5.
De leden kunnen in de volgende gevallen voor de rest van
hun ambtstermijn worden vervangen:
a) wanneer het lid aftreedt;
b) wanneer het lid niet langer in staat is een doeltreffende
bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van het forum;
c) wanneer het lid niet voldoet aan artikel 339 van het Verdrag.
6.
De namen van de leden worden bekendgemaakt op de
internetsite van directoraat-generaal Ondernemingen en indu
strie en in het register van deskundigengroepen van de Com
missie.
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3.
De Commissie kan werkgroepen bijeenroepen om speci
fieke vraagstukken te bespreken op grond van een in overleg
met het Forum en de sherpagroep vastgesteld mandaat. Deze
werkgroepen worden ontbonden zodra zij hun opdracht hebben
vervuld.
4.
De Commissie kan deskundigen of waarnemers met een
specifieke deskundigheid op het gebied van een geagendeerd
onderwerp verzoeken deel te nemen aan de werkzaamheden
van het forum of aan de beraadslagingen of werkzaamheden
van de sherpagroep of de werkgroepen.
Op verzoek van het Europees Parlement kan de Commissie het
Europees Parlement uitnodigen een of meer vertegenwoordigers
aan te wijzen om aan de vergaderingen van het forum deel te
nemen.
5.
Het forum, de sherpagroep en de werkgroepen vergaderen
normaliter ten kantore van de Commissie volgens de procedures
en het tijdschema als vastgesteld door de Commissie. De Com
missie neemt het secretariaat waar. Ambtenaren van de Com
missie die belang hebben bij de werkzaamheden, mogen de
vergaderingen van het forum, de sherpagroep en de werkgroe
pen bijwonen.
6.
De leden van het forum, hun vertegenwoordigers en de
uitgenodigde deskundigen en waarnemers dienen te voldoen aan
de bij de Verdragen en de uitvoeringsregels ervan vastgestelde
verplichtingen tot geheimhouding alsook aan de veiligheids
voorschriften van de Commissie betreffende de bescherming
van gerubriceerde EU-informatie die zijn neergelegd in de bijlage
bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie.
7.
De Commissie mag samenvattingen, conclusies, deelcon
clusies of werkdocumenten van het forum, en notulen en ver
slagen in de oorspronkelijke taal van het document publiceren
of op een speciale website op internet plaatsen.
Zo nodig kan de Commissie deze documenten geheel of gedeel
telijk in alle officiële talen van de Unie vertalen.
Artikel 6
Intrekking
Besluit 2008/359/EG wordt ingetrokken.

De namen van de leden worden verzameld, verwerkt en be
kendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 7

Artikel 5

Geldigheidsduur

Werkwijze

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2012.

1.
De Commissie zit het forum voor. Het stelt een jaarverslag
over zijn activiteiten op ter attentie van de Commissie, de Raad
en het Europees Parlement.
2.
Een voorbereidende groep, hierna de „sherpagroep” ge
noemd, bereidt de besprekingen, standpunten en aanbevelingen
met het oog op de opstelling van het jaarverslag van het forum
voor. Deze groep wordt voorgezeten door de Commissie.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2010.
Voor de Commissie
Antonio TAJANI

Vicevoorzitter

