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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio
forumo narių ekspertų atrankoje
(2013/C 19/05)
1. Grupės aprašymas
2010 m. liepos 30 d. Komisija įkūrė veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio
forumą (1). Šios grupės paskirtis – padėti Komisijai vystyti žemės ūkio produktų sektoriaus pramonės
politiką. Šiuo tikslu grupė vadovausis ne tik Komisijos sprendimu 2008/359/EB (2) įsteigtos Europos
Sąjungos žemės ūkio maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupės rekomendacijomis, bet ir
Komisijos komunikate „Veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“ (3) pasiūlytomis inicia
tyvomis.
2012 m. gruodžio 5 d. forumas pateikė savo darbo ataskaitą ir rekomendavo imtis tolesnių veiksmų keliose
konkrečiose srityse (4). 2012 m. gruodžio 19 d. Komisija nusprendė pratęsti forumo įgaliojimus dvejiems
metams ir iš naujo atrinkti narius surengiant viešą kvietimą teikti paraiškas (5).
Pagal 2010 m. liepos 30 d. Sprendimo 4.1 straipsnį su 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo pakeitimais
forume dalyvauja iki 50 organizacijų, įskaitant valstybių narių valdžios institucijas. Šis kvietimas teikti
paraiškas skirtas atrinkti narius, kurie nėra valdžios institucijos, iš:
— įmonių, aktyviai veikiančių žemės ūkio produktų pramonės ir žemės ūkio produktų prekybos bei
platinimo Europos Sąjungoje srityse,
— ūkininkams atstovaujančių asociacijų ir federacijų, aktyviai veikiančių žemės ūkio produktų pramonės ir
žemės ūkio produktų prekybos bei platinimo Europos Sąjungoje srityse,
— nevyriausybinių organizacijų, turinčių patirties maisto tiekimo grandinės srityje.
Dabartiniai nariai, siekiantys, kad jų įgaliojimai būtų pratęsti, turėtų dalyvauti šiame kvietime teikti paraiškas.
Komisija atrinks narius vieneriems metams su galimybe pratęsti įgaliojimus.
Nariai ir jų atstovai turi laikytis 2010 m. liepos 30 d. Sprendimo 5.6 straipsnyje nurodytų konfidencialumo
sąlygų. Už pareigų vykdymą jiems nebus atlyginama.
Dauguma posėdžių vyks anglų kalba.
(1) 2010 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įkuriamas veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės
aukšto lygio forumas (2010/C 210/03) (OL C 210, 2010 8 3, p. 4).
(2) 2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2008/359/EB dėl Europos Sąjungos žemės ūkio maisto pramonės
konkurencingumo aukšto lygio grupės įsteigimo (OL L 120, 2008 5 7, p. 15).
(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) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas (2012/C 396/06), kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. liepos 30 d.
sprendimas dėl jo taikymo ir veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumo sudėties (OL C
396, 2012 12 21, p. 17).
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2. Tinkamumo kriterijai
Paskutinę paraiškų teikimo dieną kandidatai turi:
— būti juridiniai asmenys (1), įregistruoti vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių arba stojančiojoje
šalyje ar Europos ekonominės erdvės šalyje,
— būti įregistruoti Sąjungos skaidrumo registre (2).
3. Atrankos kriterijai
Vertindama paraiškas Komisija atsižvelgs į tokius kriterijus:
— dokumentais įrodytos veiklos, susijusios su veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto
lygio forumo užduotimis, mastą,
— patvirtintus veiklos pajėgumus dalyvauti forumo darbe, kurie turi būti įrodyti organizacijos, jos patirties,
išteklių ir pasiekimų aprašymu,
— pasiūlyto (-ų) organizacijos atstovo (-ų) kompetenciją, patirtį ir hierarchijos lygmenį,
— poreikį ekspertų grupėje užtikrinti pusiausvyrą, kad joje būtų atstovaujama pareiškėjams atsižvelgiant į jų
geografinę kilmę, interesus ir reikiamą patirtį.
4. Atrankos procedūra
Įmonių ir pramonės GD generalinis direktorius paskirs ne mažiau kaip tris Komisijos pareigūnus. Jie
nuspręs, kuriems pareiškėjams bus pasiūlyta tapti forumo nariais. Nauji nariai bus paskirti nuo 2013 m.
kovo 1 d.
5. Paraiškų teikimas
Motyvacinis laiškas ir paraiška (priede pateikta forma), tinkamai pasirašyti paraišką teikiančio juridinio
asmens įgaliotojo atstovo, turi būti siunčiami elektroninio pašto adresu entr-food-forum@ec.europa.eu ne
vėliau kaip iki 2013 m. vasario 8 d., siuntimo data patvirtinama pranešimu apie gavimą. Po šios datos
pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
Visos paraiškas teikiančios organizacijos turi aiškiai nurodyti, kieno interesams jos atstovauja (pvz., varto
tojų, aplinkos, darbuotojų, mažųjų ir vidutinių įmonių, ūkio sektoriaus ir t. t.), pasiūlyti savo atstovą (-us) ir
nurodyti registracijos Sąjungos skaidrumo registre numerį.
Paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. Tačiau užpildžius paraiškas anglų
kalba atrankos procedūra palengvėtų.
Komisija turi teisę vėliau paprašyti pagrindžiamųjų dokumentų ir pakeisti narį, kuris pateikė netikslius ar
melagingus duomenis.
Grupės narių asmens duomenys renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3)
nuostatas.
Forumo narių sąrašas bus paskelbtas Komisijos ekspertų grupių registre (4).
Jei norite gauti papildomos informacijos, klausimus siųskite adresu: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Jei juridinio asmens nėra (pvz., tam tikrų profesinių sąjungų atveju), organizacijai turi atstovauti fizinis asmuo.
(2) http://europa.eu/transparency-register/ Neįregistruotos organizacijos gali pateikti paraišką dėl registracijos internetu.
(3) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos
institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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