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(Øvrige meddelelser)

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
Indkaldelse af ansøgninger med henblik på udvælgelse af medlemmer til Forummet på Højt Plan for
en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde
(2013/C 19/05)
1. Beskrivelse af gruppen
Den 30. juli 2010 oprettede Kommissionen Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevare
forsyningskæde (1). Denne gruppes opgave er at bistå Kommissionen med udvikling af politikken inden for
fødevareindustrien. Til dette formål skal den følge de anbefalinger fra Gruppen på Højt Plan om Fødeva
reindustriens Konkurrenceevne, som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2008/359/EF (2), på den ene
side og på den anden side gennemførelsen af de initiativer, som Kommissionen foreslog i sin meddelelse »En
bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa« (3).
Den 5. december 2012 aflagde forummet beretning om sit arbejde og anbefalede gennemførelsen af en
yderligere indsats på flere specifikke områder (4). Den 19. december 2012 besluttede Kommissionen at
forlænge forummets mandat med to år og evaluere dets medlemskab på grundlag af en offentlig indkaldelse
af ansøgninger (5).
I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i afgørelsen af 30. juli 2010, ændret ved afgørelse af 19. december
2012, består forummet af op til 50 organisationer, herunder nationale myndigheder i medlemsstaterne.
Denne indkaldelse af ansøgninger er åben for udvælgelse af andre medlemmer end de nationale myndig
heder, som vil blive udvalgt blandt:
— virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, handel og distribution af fødevarer i Unionen
— sammenslutninger og forbund, der repræsenterer virksomheder, der beskæftiger sig med landbrug og
produktion, handel og distribution af fødevarer i Unionen
— ngo'er med erfaring inden for spørgsmål i forbindelse med fødevareforsyningskæden.
Nuværende medlemmer, der ønsker en forlængelse af deres mandat, bør reagere på denne indkaldelse.
Kommissionen udvælger medlemmer for et år med mulighed for forlængelse af mandatet.
Medlemmerne og deres repræsentanter skal overholde de bestemmelser om tavshedspligt, som fremgår af
artikel 5, stk. 6, i afgørelsen af 30. juli 2010. Medlemmerne modtager intet vederlag for deres arbejde.
De fleste møder afholdes på engelsk.
(1) Kommissionens afgørelse af 30. juli 2010 om oprettelse af Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende
Fødevareforsyningskæde (2010/C 210/03) (EUT C 210 af 3.8.2010, s. 4).
(2) Kommissionens afgørelse 2008/359/EF af 28. april 2008 om oprettelse af Gruppen på Højt Plan om Førevarein
dustriens Konkurrenceevne (EUT L 120 af 7.5.2008, s. 15).
(3) KOM(2009) 591 af 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Kommissionens afgørelse af 19. december 2012 om ændring af afgørelse af 30. juli 2010 for så vidt angår dens
anvendelse og sammensætningen af Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde
(2012/C 396/06) (EUT C 396 af 21.12.2012, s. 17).
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2. Kriterier for at komme i betragtning
Ansøgere skal på det seneste tidspunkt for modtagelse af ansøgninger:
— være en juridisk person (1), der er registreret i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i et
tiltrædende land eller et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
— være registreret i Unionens åbenhedsregister (2).
3. Udvælgelseskriterier
Kommissionen tager hensyn til følgende kriterier, når den vurderer ansøgningerne:
— gennemførte aktiviteter, der er relevante for opgaverne i Forummet på Højt Plan for en Bedre Funge
rende Fødevareforsyningskæde,
— operationel kapacitet til at deltage i forummets arbejde, som skal dokumenteres ved en beskrivelse af
organisationen, dens erfaringer, ressourcer og resultater,
— kompetencer, erfaringer og ledelsesniveau for organisationens indstillede repræsentant(er),
— nødvendigheden af at finde en balance inden for ekspertgruppen med hensyn til repræsentativitet af
ansøgere og deres respektive geografiske oprindelse, interesser og relevant ekspertise.
4. Udvælgelsesprocedure
Et panel af mindst tre tjenestemænd fra Kommissionen vil blive udpeget af Generaldirektøren for Erhvervs
politik. De vil afgøre, hvilke ansøgere der indbydes til at være medlemmer af forummet. De nye medlemmer
udpeges pr. 1. marts 2013.
5. Indgivelse af ansøgninger
En begrundelse skal sammen med ansøgningsskemaet (bilag), der er behørigt underskrevet af en bemyndiget
repræsentant for den ansøgende juridiske person, sendes til følgende e-mailadresse: entr-food-forum@ec.
europa.eu, senest den 8. februar 2013, attesteret ved kvittering for modtagelse. Ansøgninger, der modtages
efter denne dato, vil ikke blive evalueret.
Alle ansøgende organisationer skal klart angive, hvilken type interesser de repræsenterer (dvs. forbrugere,
miljø, ansatte, SMV'er, den økonomiske sektor osv.), foreslå deres repræsentant(er) og anføre deres regi
streringsnummer i Unionens åbenhedsregister.
Ansøgninger skal være på et af Den Europæiske Unions officielle sprog. Det skal dog bemærkes, at
ansøgninger på engelsk letter udvælgelsesproceduren.
Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation på et senere tidspunkt og til
at udskifte et medlem, der har forelagt ukorrekte eller falske erklæringer.
Indsamling, behandling og offentliggørelse af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med forord
ning (EF) nr. 45/2001 (3).
Listen over medlemmer af forummet offentliggøres i Kommissionens register over ekspertgrupper (4).
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Hvis der ikke findes en juridisk person (f.eks. for visse fagforeninger), skal organisationen repræsenteres af en fysisk
person.
(2) http://europa.eu/transparency-register/index_da.htm. Ikke-registrerede organisationer kan søge om registrering online.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af
sådanne data (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510&Lang=DA
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