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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 19 december 2012
tot wijziging van het besluit van 30 juli 2010 wat betreft de toepasbaarheid en de samenstelling van
het Forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen
(2012/C 396/06)
„1.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Het besluit van de Commissie van 30 juli 2010 tot
oprichting van het Forum op hoog niveau voor een beter
werkende voedselvoorzieningsketen (1) is van toepassing
tot en met 31 december 2012.
Het forum heeft bijgedragen aan het concurrentiever
mogen van de Europese voedselvoorzieningswaardeketen
door de uitvoering van de aanbevelingen van de Groep
op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de
voedingsmiddelenindustrie en de initiatieven die de Com
missie heeft voorgesteld in haar mededeling „Een beter
werkende voedselvoorzieningsketen in Europa” (2). Het
forum deed aanbevelingen omtrent andere doelgerichte
uit te voeren acties. Aan deze initiatieven moet een ver
volg worden gegeven. De werkzaamheden van het Forum
op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoor
zieningsketen moeten dus ook na 31 december 2012
worden voortgezet.
De nationale autoriteiten van alle lidstaten moeten ook
lid van het forum kunnen worden, om het uitwisselen
van goede praktijken te vergemakkelijken en de actiera
dius van het forum te vergroten. Verder moet, met het
oog op een evenwichtige vertegenwoordiging van belang
hebbenden, de deelname van particuliere organisaties
worden geëvalueerd op basis van een openbare oproep
tot het indienen van sollicitaties,

Het forum bestaat uit ten hoogste 50 leden.”

b) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
De autoriteiten van de lidstaten wijzen hun ver
tegenwoordigers aan in de voorbereidende groep zoals
bedoeld in artikel 5, lid 2.
De andere leden worden benoemd door de directeur-ge
neraal van het directoraat-generaal Ondernemingen en
industrie uit organisaties die deskundig zijn op de in
artikelen 2 en 3 genoemde gebieden en die hebben ge
reageerd op de oproep tot het indienen van sollicitaties.
Die organisaties wijzen hun vertegenwoordigers aan in
het forum en in de voorbereidende groep zoals bedoeld
in artikel 5, lid 2.
De Commissie kan een door een organisatie aangewezen
vertegenwoordiger weigeren als zij op gerechtvaardigde
gronden, zoals vastgesteld toen de groep werd opgericht
of vastgelegd in het reglement van orde van de groep,
van mening is dat de benoeming ongepast zou zijn. In
dergelijke gevallen wordt de organisatie verzocht een an
dere vertegenwoordiger aan te wijzen.”
2) artikel 7 wordt vervangen door:
„Artikel 7
Geldigheidsduur
Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2014.”

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Gedaan te Brussel, 19 december 2012.

Het besluit van 30 juli 2010 wordt als volgt gewijzigd:
1) artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:

(1) PB C 210 van 3.8.2010, blz. 4.
(2) COM(2009) 591 van 28.10.2009.

Voor de Commissie
Antonio TAJANI

Vicevoorzitter

