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HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
Hakumenettely

asiantuntijoiden valitsemiseksi elintarvikeketjun
käsittelevään korkean tason foorumiin

toiminnan

parantamista

(2013/C 19/05)
1. Foorumin kuvaus
Komissio perusti 30. heinäkuuta 2010 elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason
foorumin (1). Foorumin tehtävänä on avustaa komissiota elintarvikealan teollisuuspolitiikan laadinnassa. Tätä
varten se seuraa yhtäältä komission päätöksellä 2008/359/EY (2) perustetun elintarviketeollisuuden kilpailu
kykyä käsittelevän korkean tason työryhmän antamia suosituksia ja toisaalta komission tiedonannossaan
Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan (3) ehdottamien aloitteiden täytäntöönpanoa.
Foorumi antoi työstään 5. joulukuuta 2012 raportin (4), jossa se suosittelee useilla eri aloilla toteutettavia
lisätoimia. Komissio päätti 19. joulukuuta 2012 jatkaa foorumin toimikautta kahdella vuodella sekä tarkistaa
sen jäsenten kokoonpanoa julkisen hakumenettelyn avulla (5).
Foorumi muodostuu 30. heinäkuuta 2010 tehdyn päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna 19. joulu
kuuta 2012 tehdyllä päätöksellä, 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti enintään 50 organisaatiosta, jäsenvaltioiden
kansalliset viranomaiset mukaan lukien. Tämä hakumenettely on tarkoitettu muille kuin kansallisille viran
omaisille, esimerkiksi:
— elintarviketeollisuudessa ja elintarvikkeiden kaupan ja jakelun alalla EU:ssa aktiivisesti toimiville yrityk
sille;
— maanviljelijöitä, elintarviketeollisuutta ja elintarvikkeiden kauppaa ja jakelua edustaville EU:ssa toimiville
yhdistyksille ja liitoille;
— sellaisille valtioista riippumattomille järjestöille, joilla on asiantuntemusta elintarvikeketjuun liittyvistä
kysymyksistä.
Toimikauden uusimista toivovien nykyisten jäsenten olisi osallistuttava tähän hakumenettelyyn.
Komissio valitsee jäsenet yhden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.
Jäsenten ja heidän edustajiensa on noudatettava 30. heinäkuuta 2010 annetun päätöksen 5 artiklan 6
kohdassa vahvistettuja salassapitoedellytyksiä. Jäsenet eivät saa tehtävistään palkkiota.
Suurin osa kokouksista pidetään englannin kielellä.
(1) Komission päätös, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2010, elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän kor
kean tason foorumin perustamisesta (2010/C 210/03) (EUVL C 210, 3.8.2010, s. 4).
(2) Komission päätös 2008/359/EY, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2008, elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän
korkean tason työryhmän perustamisesta (EUVL 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) Komission päätös (2012/C 396/06) tehty 19 päivänä joulukuuta 2012, 30 päivänä heinäkuuta 2010 tehdyn pää
töksen muuttamisesta sen sovellettavuuden sekä elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason
foorumin kokoonpanon osalta (2012/C 396/06) (EUVL C 396, 21.12.2012, s. 17).
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2. Kelpoisuusvaatimukset
Ehdokkaan on hakemusten viimeisenä jättöpäivänä oltava:
— oikeushenkilö (1), joka on rekisteröitynyt yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan unioniin
liittyvässä maassa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa;
— rekisteröitynyt unionin avoimuusrekisteriin (2).
3. Valintaperusteet
Komissio ottaa hakemuksia arvioidessaan huomioon seuraavat arviointiperusteet:
— todistettu elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin tehtäviin liit
tyvä kokemus;
— todistetut operatiiviset toimintavalmiudet osallistua foorumin toimintaan; osoitettava selvityksellä orga
nisaatiosta, sen kokemuksesta, resursseista ja saavutuksista;
— organisaation ehdottaman edustajan tai edustajien pätevyys, kokemus ja asema organisaatiossa;
— hakijoiden edustavuus, maantieteellinen alkuperä, edunvalvonnan alat ja asiaan liittyvä asiantuntemus
asiantuntijaryhmän tasapainoisen kokoonpanon varmistamiseksi.
4. Valintamenettely
Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja nimeää paneelin, joka muodostuu vähintään kolmesta
virkamiehestä. Paneeli päättää foorumin jäseniksi kutsuttavat hakijat. Uudet jäsenet nimitetään tehtävään
1 päivästä maaliskuuta 2013.
5. Hakemusten jättäminen
Vapaamuotoinen hakemuskirje ja hakemuslomake (liite), jonka hakijana olevan oikeushenkilön valtuuttama
edustaja on asianmukaisesti allekirjoittanut, on toimitettava sähköpostiosoitteeseen entr-food-forum@ec.
europa.eu viimeistään 8. helmikuuta 2013, josta osoituksena pidetään vastaanottoilmoitusta. Määräajan
jälkeen saapuneita hakemuksia ei arvioida.
Kaikkien jäsenyyttä hakevien organisaatioiden on ilmoitettava selvästi, minkä tahon etuja ne edustavat
(esimerkiksi kuluttajien, ympäristön, työntekijöiden, pk-yritysten, talouden alan), sekä annettava ehdotus
ehdokkaistaan ja ilmoitettava niiden tunnistenumero(t) unionin avoimuusrekisterissä.
Hakemukset on tehtävä yhdellä Euroopan unionin kielellä. Englannin kielellä laaditut hakemukset nopeut
taisivat kuitenkin valintamenettelyä.
Komissio varaa itselleen oikeuden pyytää myöhemmässä vaiheessa todistusasiakirjoja ja korvata jäsenen, joka
on antanut vääriä tai virheellisiä tietoja.
Henkilötietojen keräämisessä, käsittelyssä ja julkaisussa noudatetaan asetusta (EY) N:o 45/2001 (3).
Foorumin jäsenluettelo julkaistaan komission asiantuntijaryhmien rekisterissä (4).
Lisätietoja saatavilla sähköpostiosoitteesta entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Jos ehdokas ei ole oikeushenkilö (esimerkiksi tietyt ammattiliitot), organisaation edustajana olisi oltava luonnollinen
henkilö.
(2) http://europa.eu/transparency-register/. Avoimuusrekisteriin kuulumattomat organisaatiot voivat hakea rekisteröintiä
verkossa.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta (EYVL 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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