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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Pályázati felhívás az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum
tagjaiként kinevezendő szakértők kiválasztására
(2013/C 19/05)
1. A csoport ismertetése
A Bizottság 2010. július 30-án létrehozta az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó
magas szintű fórumot (1). A csoport feladata, hogy segítse a Bizottságot az agrár-élelmiszeripari ágazat
iparpolitikájának kidolgozásában. Ennek érdekében egyrészt követnie kell a 2008/359/EK bizottsági hatá
rozattal (2) felállított, az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport ajánlásait,
másrészt figyelemmel kell kísérnie a „Hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc” című bizottsági
közleményben (3) javasolt kezdeményezések végrehajtását.
A fórum 2012. december 5-én nyújtotta be az eddig elért eredményekről szóló jelentést és néhány konkrét
területen további intézkedéseket szorgalmazott (4). A Bizottság 2012. december 19-én úgy döntött, hogy két
évvel meghosszabbítja a fórum megbízatását, és nyilvános pályázati felhívás alapján megújítja annak össze
tételét (5).
A 2012. december 19-i határozattal módosított 2010. július 30-i határozat 4. cikkének (1) bekezdésével
összhangban a fórum legfeljebb 50 szervezetből állhat, beleértve a tagállamok nemzeti hatóságait. E pályá
zati felhívás célja a nemzeti hatóságokon kívüli tagok kiválasztása, amelyek az alábbi szervezetek lehetnek:
— az agrár-élelmiszeripari ágazat, valamint az élelmiszer-ipari termékek kereskedelme és forgalmazása
területén működő vállalatok,
— a gazdálkodókat, az agrár-élelmiszeripart, a kereskedelmet és az agrár-élelmiszeripari termékek Unión
belüli forgalmazását képviselő egyesületek és szövetségek,
— az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatos kérdések terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati
szervezetek.
A jelenlegi megbízatásukat megújítani kívánó tagoknak szintén jelentkezniük kell erre a pályázati felhívásra.
A Bizottság a tagokat egyéves időtartamú, megújítható megbízatásra választja ki.
A fórum tagjainak és azok képviselőinek tiszteletben kell tartaniuk a 2010. július 30-i határozat 5. cikkének
(6) bekezdésében megállapított titoktartási kötelezettséget. A tagok nem kapnak javadalmazást tevékenysé
gükért.
Az ülések többségének munkanyelve az angol lesz.
(1) Az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum létrehozásáról szóló, 2010. július
30-i bizottsági határozat (HL C 210., 2010.8.3., 4. o.).
(2) Az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról szóló, 2008. április 28-i
2008/359/EK bizottság határozat (HL L 120, 2008.5.7., 15. o.).
(3) COM(2009) 591, 2009.10.28.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) A 2010. július 30-i határozatnak az alkalmazási ideje és az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó
magas szintű fórum összetétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. december 19-i 2012/C 396/06
bizottsági határozat (HL C 396., 2012.12.21., 17. o.).
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2. A pályázatra való jogosultság kritériumai
A pályázóknak a beadási határidő időpontjában az alább felsorolt követelményeknek kell megfelelniük:
— az Európai Unió valamely tagállamában vagy a csatlakozó országok egyikében, illetve az Európai
Gazdasági Térség valamely országában jogi személyként legyenek nyilvántartva (1),
— az Unió átláthatósági nyilvántartásába be legyenek jegyezve (2).
3. Kiválasztási kritériumok
A Bizottság a pályázatok értékelésekor az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
— az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum munkájához kapcso
lódóan, igazoltan végzett tevékenység,
— a szakértői csoportban való részvételhez szükséges igazolt működési kapacitás, melyet a szervezet, illetve
annak tapasztalatai, forrásai és eredményei leírásával kell igazolnia,
— a szervezet által javasolt képviselő(k) kompetenciája, tapasztalata és a hierarchiában elfoglalt helye,
— annak szükségessége, hogy a csoporton belül kiegyensúlyozott arány érvényesüljön a pályázók repre
zentativitása, földrajzi eredete, érdekei és a megfelelő szakértelem tekintetében.
4. Kiválasztási eljárás
A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság főigazgatója legalább három fős bizottsági tisztviselői testületet
fog kinevezni. Ők döntenek arról, mely pályázókat kérik fel a fórumban való tagság betöltésére. Az új
tagokat 2013. március 1-jétől nevezik ki.
5. Pályázatok benyújtása
A motivációs levelet, valamint a pályázó jogi személy meghatalmazott képviselője által aláírt pályázati
formanyomtatványt (melléklet) a kézbesítésről szóló értesítéssel tanúsítva legkésőbb 2013. február 8-ig
kell elküldeni a következő e-mail címre: entr-food-forum@ec.europa.eu. A fenti dátumot követően beérkezett
pályázatokat nem veszik figyelembe.
Valamennyi pályázó szervezetnek egyértelműen meg kell adnia, milyen jellegű érdeket képvisel (azaz
fogyasztói, környezetvédelmi, munkavállalói, a kkv-k, a gazdasági szektor érdekei stb.), képviselő(ke)t kell
javasolnia és fel kell tüntetnie az Unió átláthatósági nyilvántartásába történő bejegyzése számát.
A pályázatot az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén kell megírni. A kiválasztási eljárás megkönnyítése
érdekében azonban javasoljuk a pályázat angol nyelven történő elkészítését.
A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy egy későbbi szakaszban bármilyen igazoló dokumentumot
bekérjen, és leváltsa a pontatlan vagy hamis nyilatkozatot tevő tagokat.
A személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelet (3) rendelkezéseivel
összhangban történik.
A fórum tagjainak listáját a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásában (4) teszik közzé.
További információkért kérdését küldje az alábbi e-mail címre: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Amennyiben nem jogi személyről van szó (pl. egyes szakszervezetek esetében), a szervezetet egy természetes
személynek kell képviselnie.
(2) http://europa.eu/transparency-register/. A be nem jegyzett szervezetek nyilvántartásba vételüket elektronikusan is
kérhetik.
(3) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanács
rendelet (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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