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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Покана за представяне на кандидатури за избор на експерти за членове на Форума на високо
равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни
(2013/C 19/05)
1. Описание на групата
На 30 юли 2010 година Комисията учреди Форум на високо равнище за подобряване на функционирането
на веригата на предлагането на храни (1). Задачата на тази група е да подпомага Комисията при разработ
ването на индустриалната политика за хранително-вкусовата промишленост. За тази цел тя следва, от една
страна, препоръките на Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскосто
панската и хранително-вкусовата промишленост, създадена с Решение 2008/359/ЕО на Комисията (2) и, от
друга страна, прилагането на инициативите, предложени от Комисията в нейното съобщение „По-добре
функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (3).
На 5 декември 2012 г. Форумът докладва за работата си и препоръча по-нататъшни действия, които да се
извършват в няколко специфични области (4). На 19 декември 2012 г. Комисията реши да удължи мандата
на Форума с две години и да преразгледа неговия състав въз основа на публична покана за представяне на
кандидатури (5).
В съответствие с член 4, параграф 1 от Решението от 30 юли 2010 г., изменено с Решението от 19 декември
2012 г., Форумът се състои от не повече от 50 организации, включително национални органи от държавитечленки. Тази покана за представяне на кандидатури е отворена за избор на членове, различни от национални
органи, които ще бъдат избрани измежду:
— предприятия, работещи активно в отраслите на селското стопанство и хранително-вкусовата промиш
леност, търговията и дистрибуцията на продукти на хранително-вкусовата промишленост от селскосто
пански произход на територията на Съюза,
— сдружения и федерации, представляващи земеделските производители, хранително-вкусовата промиш
леност и търговията и дистрибуцията на продукти на хранително-вкусовата промишленост от селскосто
пански произход на територията на Съюза,
— неправителствени организации с опит по въпросите на веригата на предлагането на храни.
Настоящите членове, които желаят подновяване на мандата си, следва да отговорят на настоящата покана.
Комисията избира членове за мандат от 1 година, който може да бъде подновяван.
Членовете и техните представители са длъжни да спазват условията на поверителност, упоменати в член 5,
параграф 6 от Решението от 30 юли 2010 година. Те не получават възнаграждение за изпълняването на
своите задължения.
Повечето срещи ще се провеждат на английски език.
(1) Решение на Комисията от 30 юли 2010 година за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на
функционирането на веригата на предлагането на храни (2010/C 210/03) (ОВ С 210, 3.8.2010 г., стр. 4).
(2) Решение 2008/359/ЕО на Комисията от 28 април 2008 година за създаване на Група на високо равнище по въпросите
на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост (ОВ L 120, 7.5.2008 г.,
стр. 15).
(3) COM(2009) 591, 28.10.2009 г.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Решение на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на Решението от 30 юли 2010 година във връзка с
неговата приложимост и състава на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на
предлагането на храни (2012/C 396/06) (ОВ С 396, 21.12.2012 г., стр. 17).
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2. Критерии за допустимост на кандидатурите
Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатът следва:
— да бъде юридическо лице (1), регистрирано в една от държавите-членки на Европейския съюз, или в
присъединяваща се държава, или в държава от Европейското икономическо пространство,
— да е регистриран в съюзния регистър за прозрачност (2).
3. Критерии за избор
При оценката на кандидатурите Комисията ще вземе предвид следните критерии:
— доказан опит в дейност, която има отношение към задачите на Форума на високо равнище за подобряване
на функционирането на веригата на предлагането на храни,
— доказан оперативен капацитет за участие в работата на форума, удостоверен чрез описание на организа
цията, нейния опит, ресурси и постижения,
— компетентност, опит и ниво в йерархията на предлагания(те) представител(и) на организацията,
— необходимост от установяване на баланс, в рамките на групата от експерти, по отношение на предста
вителността на кандидатите и на съответния им географски произход, интереси и относим експертен опит.
4. Процедура на избор
Група от най-малко три длъжностни лица на Комисията ще бъде назначена от генералния директор на ГД
„Предприятия и промишленост“. Те ще вземат решение кои кандидати да бъдат поканени да станат членове
на Форума. Новите членове ще бъдат назначени считано от 1 март 2013 г.
5. Подаване на кандидатурите
Мотивационно писмо, заедно с формуляра за кандидатстване (приложение), надлежно подписани от упъл
номощен представител на кандидатстващото юридическо лице, трябва да бъдат изпратени на следния елек
тронен адрес: entr-food-forum@ec.europa.eu, най-късно до 8 февруари 2013 г., удостоверено с известие за
получаване. Кандидатури, получени след изтичането на този срок, няма да бъдат оценявани.
Всички кандидатстващи организации трябва ясно да посочат вида на интереса, който те представляват (т.е.
потребители, околна среда, наети лица, МСП, икономически сектор и т.н.), и регистрационния си номер в
съюзния регистър за прозрачност, и да предложат своя(ите) представител(и).
Кандидатурите трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на Европейския съюз. Кандида
турите на английски език обаче биха улеснили процедурата по оценяване.
Комисията си запазва правото да поиска на по-късен етап придружаващи документи и да замени всеки член,
който е декларирал неточни или неверни сведения.
Личните данни ще бъдат събирани, обработвани и публикувани в съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 45/2001 (3).
Списъкът на членовете на форума се публикува в регистъра на експертните групи към Комисията (4).
За допълнителна информация, моля, изпратете Вашата заявка до: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Ако не е юридическо лице (напр. при някои професионални съюзи), организацията следва да бъде представлявана от
физическо лице.
(2) http://europa.eu/transparency-register/ Нерегистрираните организации могат да подават заявления за регистрация
онлайн.
(3) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на
лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение
на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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