C 19/6

CS

Úřední věstník Evropské unie

V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
Výzva k podávání přihlášek do výběru odborníků jako členů fóra na vysoké úrovni pro lepší
fungování potravinového řetězce
(2013/C 19/05)
1. Popis skupiny
Dne 30. července 2010 zřídila Komise fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetěz
ce (1). Tato skupina je Komisi nápomocna při rozvoji průmyslové politiky v zemědělsko-potravinářském
odvětví. Za tímto účelem sleduje na jedné straně doporučení skupiny na vysoké úrovni pro konkurence
schopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu zřízené rozhodnutím Komise 2008/359/ES (2) a na druhé
straně provádění iniciativ, které Komise navrhla ve svém sdělení „Lepší fungování potravinového řetězce
v Evropě“ (3).
Dne 5. prosince 2012 předložilo fórum zprávu o své činnosti, v níž doporučilo další opatření, která je třeba
provést v několika konkrétních oblastech (4). Dne 19. prosince 2012 se Komise rozhodla prodloužit mandát
fóra o dva roky a nově posoudit jeho složení na základě veřejné výzvy k podávání přihlášek (5).
V souladu s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí ze dne 30. července 2010 ve znění rozhodnutí ze dne 19. prosince
2012 tvoří fórum maximálně 50 organizací, včetně vnitrostátních orgánů členských států. Tato výzva
k podávání přihlášek je zveřejněna za účelem výběru členů jiných než vnitrostátní orgány. Tito budou
vybráni z řad:
— podniků činných v odvětvích zemědělsko-potravinářského průmyslu, obchodu se zemědělsko-potravi
nářskými produkty a jejich distribuce v rámci Unie,
— sdružení a federací zastupujících odvětví zemědělství, zemědělsko-potravinářského průmyslu a obchodu
se zemědělsko-potravinářskými produkty a jejich distribuce v Unii,
— nevládních organizací s odbornou znalostí v otázkách týkajících se potravinového řetězce.
Současní členové, kteří si přejí svůj mandát obnovit, by měli na tuto výzvu zareagovat.
Komise vybere členy na jednoleté funkční období s možností prodloužení.
Členové a jejich zástupci musí dodržet podmínky zachování důvěrnosti uvedené v čl. 5 odst. 6 zmíněného
rozhodnutí ze dne 30. července 2010. Za vykonávání svých povinností neobdrží žádnou odměnu.
Většina zasedání se bude konat v angličtině.
(1) Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2010, kterým se zřizuje fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování
potravinového řetězce (2010/C 210/03) (Úř. věst. C 210, 3.8.2010, s. 4).
(2) Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2008, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost
zemědělsko-potravinářského průmyslu (2008/359/ES) (Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 15).
(3) KOM(2009) 591, 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí ze dne 30. července 2010, pokud jde
o jeho použitelnost a o složení fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce (2012/C 396/06)
(Úř. věst. C 396, 21.12.2012, s. 17).
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2. Kritéria způsobilosti
Kandidáti musí ke dni uzávěrky pro podávání přihlášek splňovat tato kritéria:
— být právnickou osobou (1) registrovanou v jednom z členských států Evropské unie nebo v přistupujícím
státě nebo v členském státě Evropského hospodářského prostoru,
— být registrováni v unijním Rejstříku transparentnosti (2).
3. Kritéria pro výběr
Komise při hodnocení kandidatur zohlední tato kritéria:
— rozsah ověřeného záznamu o činnosti související s úkoly fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování
potravinového řetězce,
— rozsah ověřených pracovních schopností umožňujících účastnit se činnosti fóra doložený popisem
příslušné organizace, jejích zkušeností, jejích zdrojů a dosažených výsledků,
— rozsah kvalifikace, zkušeností a postavení navrhovaného zástupce/navrhovaných zástupců v hierarchii
organizace,
— potřebu vyváženosti v rámci skupiny odborníků, pokud jde o reprezentativnost uchazečů a jejich
zeměpisný původ, zájmy a příslušné odborné znalosti.
4. Výběrové řízení
Generální ředitel GŘ pro podniky a průmysl jmenuje porotu sestávající alespoň ze tří úředníků Komise. Tito
úředníci rozhodnou o tom, kteří z uchazečů budou vybráni za členy fóra. Noví členové budou jmenováni
1. března 2013.
5. Podávání přihlášek
Nejpozději do 8. února 2013 je třeba zaslat na e-mailovou adresu entr-food-forum@ec.europa.eu motivační
dopis společně s přihláškou (viz příloha) podepsanou oprávněným zástupcem právního subjektu uchazeče,
s potvrzením oznámení o doručení. Přihlášky obdržené po tomto datu nebudou hodnoceny.
Všechny organizace předkládající přihlášky musí jasně uvést druh zájmu, který zastupují (tj. spotřebitele,
životní prostředí, zaměstnance, malé a střední podniky, určité hospodářské odvětví atd.), navrhnout
svého/své zástupce a uvést jeho/jejich registrační číslo v unijním Rejstříku transparentnosti.
Přihlášky musí být vyplněny v jednom z úředních jazyků Evropské unie. Vyplnění přihlášek v angličtině by
však usnadnilo vyhodnocování.
Komise si vyhrazuje právo požadovat v pozdější fázi jakékoli podklady a nahradit jakéhokoli člena, který
uvedl nepřesné nebo nepravdivé údaje.
Osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 (3).
Seznam členů fóra se zveřejní v Rejstříku expertních skupin Komise (4).
Máte-li zájem o další informace, zašlete dotaz na adresu: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Neexistuje-li statut právnické osoby (např. v případě některých odborových svazů), zastupuje organizaci fyzická osoba.
(2) http://europa.eu/transparency-register/. Neregistrované organizace mohou o registraci požádat on-line.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
(Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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