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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 396/17

KOMISIJAS LĒMUMS
(2012. gada 19. decembris),
ar ko groza 2010. gada 30. jūlija lēmumu attiecībā uz tā piemērojamību un Augsta līmeņa foruma
par pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanu sastāvu
(2012/C 396/06)
“1.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Komisijas 2010. gada 30. jūlija Lēmums, ar ko izveido
Augsta līmeņa forumu par pārtikas piegādes ķēdes
darbības uzlabošanu (1), ir piemērojams līdz 2012. gada
31. decembrim.
Forums ir veicinājis ES lauksaimniecības un pārtikas
nozares vērtību ķēdes konkurētspēju, īstenojot ieteiku
mus, ko izstrādājusi Augsta līmeņa grupa lauksaimnie
cības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos,
un iniciatīvas, ko Komisija ierosinājusi savā paziņojumā
“Labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā” (2).
Forums ieteica veikt turpmākus mērķtiecīgus pasākumus.
Minētās iniciatīvas nepieciešams turpināt. Tādējādi
darbam Augsta līmeņa forumā par pārtikas apgādes
ķēdes darbības uzlabošanu būtu jāturpinās pēc 2012.
gada 31. decembra.
Lai atvieglotu labas prakses apmaiņu un paplašinātu
foruma interesentu loku, forumā būtu jāiesaista visu
dalībvalstu valsts iestādes. Privāto organizāciju pārstāvība
būtu jāpārskata, izsludinot publisko uzaicinājumu iesniegt
pieteikumus, lai tā nodrošinātu interesentu līdzsvarotu
pārstāvību,

Forumā piedalās ne vairāk kā 50 locekļi.”

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3.
Dalībvalstu iestādes ieceļ savu pārstāvi sagatavo
šanas grupā, kas minēta 5. panta 2. punktā.
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta ģene
rāldirektors ieceļ pārējos locekļus no organizācijām, kas ir
kompetentas jomās, kuras minētas 2. un 3. pantā, un kas
ir atsaukušās uz uzaicinājumu iesniegt pieteikumus.
Minētās organizācijas ieceļ savus pārstāvjus forumā un
sagatavošanas grupā, kas minēta 5. panta 2 punktā.
Komisija var noraidīt organizācijas izvirzītu pārstāvi, ja to
uzskata par nepiemērotu, ņemot vērā pamatojumu, kas
formulēts grupas izveidošanas laikā vai grupas regla
mentā. Šādos gadījumos attiecīgo organizāciju lūdz iecelt
citu pārstāvi.”
2. Lēmuma 7. pantu aizstāj ar šādu:
“7. pants
Piemērojamība
Šo lēmumu piemēro līdz 2014. gada 31. decembrim.”

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

2010. gada 30. jūlija lēmumu groza šādi:
1. lēmuma 4. pantu groza šādi:
a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
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