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Kandideerimiskutse ekspertide valikuks toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva
kõrgetasemelise foorumi liikmeteks
(2013/C 19/05)
1. Eksperdirühma kirjeldus
30. juulil 2010 lõi komisjon toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva kõrgetasemelise
foorumi (1). Nimetatud rühma ülesanne on abistada komisjoni põllumajandus- ja toiduainesektori tööstus
poliitika väljatöötamisel. Selleks järgib ta ühelt poolt komisjoni otsuse 2008/359/EÜ (2) kohaselt moodus
tatud põllumajandus- ja toiduainetööstuse konkurentsivõimega tegeleva kõrgetasemelise töörühma esitatud
soovitusi ja teiselt poolt kontrollib komisjoni teatises „Toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas” (3)
kirjeldatud algatuste rakendamist.
Foorum avaldas 5. detsembril 2012 aruande oma töö kohta ning soovitas mitmetes konkreetsetes valdkon
dades uusi meetmeid (4). 19. detsembril 2012 otsustas komisjon pikendada foorumi volitusi kahe aasta võrra
ja vaadata läbi selle koosseisu kandideerimiskutsete põhjal (5).
Vastavalt 30. juuli 2010. aasta otsuse artikli 4 punktile 1, mida on muudetud 19. detsembri 2012. aasta
otsusega, koosneb foorum kuni 50st organisatsioonist, sealhulgas liikmesriikide riiklikest ametiasutustest.
Nimetatud kandideerimiskutse on avatud liikmete valimiseks, välja arvatud riiklike ametiasutuste valimiseks,
mis valitakse:
— liidu toiduainetööstuse ettevõtjate, toiduainetega kauplejate ja toiduainete tarnijate seast,
— liidu põllumajandustootjate, toiduainetööstuse, toiduainetega kauplejate ja toiduainete tarnijaid esindavate
ühingute ja liitude seast,
— valitsusväliste organisatsioonide seast, kellel on põhjalikud teadmised toiduainete tarneahelast.
Praegused liikmed, kes on huvitatud oma volituste uuendamisest, peaksid kõnealusele kandideerimiskutsele
vastama.
Komisjon valib liikmed üheaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada.
Liikmed ja nende esindajad peavad täitma konfidentsiaalsuse nõuded vastavalt 30. juuli 2010. aasta otsuse
artikli 5 punktile 6. Nad ei saa oma ülesannete täitmise eest tasu.
Enamikul kohtumistel kasutatakse töökeelena inglise keelt.
(1) Komisjoni 30. juuli 2010. aasta otsus, millega luuakse toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitlev kõrge
tasemeline foorum (2010/C 210/03) (ELT C 210, 3.8.2010, lk 4).
(2) Komisjoni otsus 2008/359/EÜ, 28. aprill 2008, millega moodustatakse põllumajandus- ja toiduainetööstuse konku
rentsivõimega tegelev kõrgetasemeline töörühm (ELT L 120, 7.5.2008, lk 15).
(3) KOM(2009) 591, 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_et.pdf
(5) Komisjoni otsus (2012/C 396/06), 19. detsember 2012, millega muudetakse 30. juuli 2010. aasta otsust seoses selle
kohaldatavuse ja toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva kõrgetasemelise foorumi kooseisuga (ELT C
396, 21.12.2012, lk 17).
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2. Sobivuskriteeriumid
Kandidaat peab taotluse esitamise lõpptähtajaks vastama järgmistele nõuetele:
— olema Euroopa Liidu liikmesriigis, kandidaatriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis regist
reeritud juriidiline isik (1),
— olema registreeritud liidu läbipaistvusregistris (2).
3. Valikukriteeriumid
Komisjon lähtub taotluste hindamisel järgmistest kriteeriumidest:
— toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva kõrgetasemelise foorumi ülesannetega seotud
tõendatud tegevuse ulatus,
— foorumi töös osalemiseks vajaliku tõendatud tegutsemisvõime ulatus, mida tuleb tõestada organisat
siooni, selle kogemuste, vahendite ja saavutuste kirjeldusega,
— organisatsiooni määratud esindaja(te) pädevus, kogemused ja positsioon organisatsioonis,
— eksperdirühma koosseisu tasakaalustatus, pidades silmas kandidaatide päritolupaika, huvide esindatust ja
asjaomaseid kogemusi.
4. Valikumenetlus
Ettevõtluse ja tööstuse peadirektor nimetab vähemalt kolm komisjoni ametnikku. Nemad otsustavad,
millised kandidaadid kutsutakse foorumi liikmeteks. Uued liikmed nimetatakse ametisse alates 1. märtsist
2013.
5. Taotluste esitamine
Allpool nimetatud e-posti aadressile tuleb saata motivatsioonikiri ja kandideerimistaotlus (lisa), mille on
allkirjastanud kandideeriva juriidilise isiku esindaja: entr-food-forum@ec.europa.eu, hiljemalt 8. veebruariks
2013; selle kinnituseks on kättesaamisteade. Peale nimetatud kuupäeva saabunud taotlusi ei arvestata.
Kõik kandideerivad organisatsioonid peavad selgelt märkima enda esindatava huvi liigi (nt tarbijad, kesk
kond, töövõtjad, VKEd, majandussektor, vms), esitama oma esindaja(d) ja registreerimisnumbri liidu läbi
paistvusregistris.
Taotlused tuleb esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Inglise keeles koostatud taotlused lihtsustaksid
siiski valikumenetlust.
Komisjon jätab endale õiguse nõuda hilisemas etapis lisadokumente ning asendada liikme, kes on esitanud
ebaõigeid või valeandmeid.
Liikmete isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja avalikustatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 (3).
Foorumi liikmete nimekiri avaldatakse komisjoni eksperdirühmade registris (4).
Lisateabe saamiseks saatke oma küsimused aadressil entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Kui organisatsioon ei ole juriidiline isik (nt teatavate ametiühingute puhul), peaks seda esindama füüsiline isik.
(2) http://europa.eu/transparency-register/ Registreerimata organisatsioonid võivad esitada registreerimistaotluse Interneti
teel.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001,
lk 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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