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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2012 m. gruodžio 19 d.
kuriuo iš dalies keičiamos 2010 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimo nuostatos dėl jo taikymo ir
veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumo sudėties
(2012/C 396/06)
„1.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

2010 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo
įkuriamas veiksmingesnės maisto produktų tiekimo gran
dinės aukšto lygio forumas (1), taikomas iki 2012 m.
gruodžio 31 d.;
forumas padėjo gerinti ES žemės ūkio maisto produktų
vertės grandinės konkurencingumą stebėdamas, kaip
įgyvendinamos Žemės ūkio maisto pramonės konkuren
cingumo aukšto lygio grupės rekomendacijos ir Komi
sijos komunikate „Veiksmingesnė Europos maisto
produktų tiekimo grandinė“ (2) pasiūlytos iniciatyvos.
Forumas rekomendavo imtis papildomų tikslingų
veiksmų. Šias iniciatyvas reikia tęsti. Todėl veiksmin
gesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio
forumas turėtų tęsti darbą ir po 2012 m. gruodžio 31 d.;
kad būtų galima lengviau keistis gerąją patirtimi ir išplėsti
forumo veiklos aprėptį, forumo nariais taip pat turėtų
tapti visų valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų
atstovai. Siekiant užtikrinti, kad visoms suinteresuoto
sioms šalims būtų deramai atstovaujama, reikėtų
persvarstyti atstovavimą privačioms organizacijoms
remiantis viešuoju kvietimu teikti paraiškas,

Forumą sudaro ne daugiau kaip 50 narių.“

b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Valstybių narių valdžios institucijos skiria savo
atstovus 5 straipsnio 2 dalyje nurodytoje parengiamojoje
grupėje.
Kitus narius iš paraiškas pateikusių 2 ir 3 straipsniuose
nurodytą kompetenciją turinčių organizacijų renka ir
skiria Įmonių ir pramonės generalinio direktorato genera
linis direktorius. Minėtos organizacijos skiria savo
atstovus forume ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytoje paren
giamojoje grupėje.
Jeigu dėl pagrįstų priežasčių, įvardytų steigiant grupę arba
nurodytų grupės procedūrinėse taisyklėse, Komisija mano,
kad organizacijos paskirtas atstovas yra netinkamas, ji gali
atmesti kandidatūrą. Tokiais atvejais prašoma, kad susijusi
organizacija skirtų kitą atstovą.“
2. 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis
Taikymas
Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. gruodžio 31 d.“

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

2010 m. liepos 30 d. sprendimas iš dalies keičiamas taip:
1. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:

(1) OL C 210, 2010 8 3, p. 4.
(2) COM (2009) 591, 2009 10 28.
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