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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 19. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 30. júla 2010, pokiaľ ide o jeho uplatniteľnosť a zloženie
fóra na vysokej úrovni pre zlepšenie fungovania potravinového reťazca
(2012/C 396/06)
„1.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Rozhodnutie Komisie z 30. júla 2010, ktorým sa zria
ďuje fórum na vysokej úrovni pre zlepšenie fungovania
potravinového reťazca (1), je uplatniteľné do 31. decembra
2012.
Fórum prispieva ku konkurencieschopnosti v rámci agro
potravinárskeho hodnotového reťazca EÚ tým, že sleduje
vykonávanie odporúčaní skupiny na vysokej úrovni pre
konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu
a tiež iniciatív, ktoré navrhla Komisia vo svojom ozná
mení „Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Euró
pe“ (2). Fórum odporučilo vykonanie ďalších cielených
opatrení. Na tieto iniciatívy je potrebné nadviazať.
Fórum na vysokej úrovni pre zlepšenie fungovania potra
vinového reťazca by preto malo vyvíjať činnosť aj po
31. decembri 2012.
Na uľahčenie výmeny osvedčených postupov a rozšírenie
dosahu tohto fóra by sa členská základňa fóra mala
rozšíriť o vnútroštátne orgány zo všetkých členských
štátov. V záujme zabezpečenia vyváženého zastúpenia
zainteresovaných strán by sa na základe verejnej výzvy
na predloženie žiadostí malo preskúmať zastúpenie orga
nizácií zo súkromného sektora,

Fórum tvorí najviac 50 členov.“

b) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Orgány členských štátov nominujú svojho
zástupcu do prípravnej skupiny uvedenej v článku 5
ods. 2.
Ostatných členov vymenúva generálny riaditeľ Generál
neho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel z radov
organizácií, ktoré majú odbornú spôsobilosť v oblastiach
uvedených v článku 2 a článku 3 a ktoré reagovali na
výzvu na predloženie žiadostí. Uvedené organizácie
nominujú svojich zástupcov vo fóre a v prípravnej
skupine uvedenej v článku 5 ods. 2.
Komisia môže odmietnuť zástupcu nominovaného orga
nizáciou, ak sa na základe odôvodnených dôvodov stano
vených pri zriaďovaní skupiny alebo v rokovacom
poriadku skupiny domnieva, že nominácia nie je vhodná.
V takýchto prípadoch sa príslušná organizácia vyzve, aby
vymenovala iného zástupcu.“
2. Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7
Uplatniteľnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2014.“

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

V Bruseli 19. decembra 2012

Rozhodnutie z 30. júla 2010 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

(1) Ú. v. EÚ C 210, 3.8.2010, s. 4.
(2) KOM(2009) 591 z 28.10.2009.

Za Komisiu
Antonio TAJANI

podpredseda

