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BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
Oproep tot sollicitaties voor de selectie van deskundigen voor het Forum op hoog niveau voor een
beter werkende voedselvoorzieningsketen
(2013/C 19/05)
1. Beschrijving van het forum
Op 30 juli 2010 heeft de Commissie het Forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoor
zieningsketen opgericht (1). Dit forum heeft als taak de Commissie bij de ontwikkeling van het industrie
beleid in de voedingsmiddelensector bij te staan. Hiertoe volgt het enerzijds de aanbevelingen van de bij
Besluit 2008/359/EG (2) van de Commissie ingestelde Groep op hoog niveau inzake het concurrentiever
mogen van de voedingsmiddelenindustrie en anderzijds de uitvoering van de door de Commissie in haar
mededeling „Een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa” voorgestelde initiatieven (3).
Op 5 december 2012 heeft het forum verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden en aanbevelingen
gedaan voor verdere maatregelen op diverse specifieke gebieden (4). Op 19 december 2012 heeft de Com
missie besloten het mandaat van het forum met twee jaar te verlengen en de samenstelling ervan aan te
passen op basis van een openbare oproep tot het indienen van sollicitaties (5).
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het besluit van 30 juli 2010 zoals gewijzigd bij het besluit van
19 december 2012 is het forum samengesteld uit ten hoogste 50 organisaties waaronder nationale auto
riteiten van lidstaten. Deze oproep staat open voor de selectie van andere leden dan nationale autoriteiten,
die zullen worden geselecteerd uit:
— ondernemingen die in de Unie werkzaam zijn in de voedingsmiddelenindustrie en de levensmiddelen
handel en -distributie;
— verenigingen en federaties die in de Unie de landbouwsector, de voedingsmiddelenindustrie en de
levensmiddelenhandel en -distributie vertegenwoordigen;
— niet-gouvernementele organisaties met deskundigheid op het gebied van de voedselvoorzieningsketen.
Huidige leden die hun mandaat verlengd willen zien, dienen op deze oproep te reageren.
De Commissie zal leden selecteren voor een hernieuwbaar mandaat van één jaar.
Leden en hun vertegenwoordigers moeten voldoen aan de in artikel 5, lid 6, van het besluit van 30 juli
2010 vermelde verplichtingen tot geheimhouding. De leden ontvangen geen bezoldiging.
De meeste vergaderingen zullen in het Engels worden gehouden.
(1) Besluit van de Commissie van 30 juli 2010 tot oprichting van het Forum op hoog niveau voor een beter werkende
voedselvoorzieningsketen (2010/C 210/03) (PB C 210 van 3.8.2010, blz. 4).
(2) Besluit 2008/359/EG van de Commissie van 28 april 2008 tot oprichting van de Groep op hoog niveau inzake het
concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie (PB L 120 van 7.5.2008, blz. 15).
(3) COM(2009) 591 van 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Besluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van het besluit van 30 juli 2010 wat betreft de
toepasbaarheid en de samenstelling van het Forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen
(2012/C 396/06) (PB C 396 van 21.12.2012, blz. 17).
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2. Criteria om in aanmerking te komen
Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten de kandidaten:
— een in een van de lidstaten van de Europese Unie, in een toetredende staat of een land van de Europese
Economische Ruimte geregistreerde rechtspersoon (1) zijn;
— geregistreerd zijn in het transparantieregister van de Unie (2).
3. Selectiecriteria
De Commissie beoordeelt de sollicitaties aan de hand van de volgende criteria:
— mate van bewezen ervaring met activiteiten die relevant zijn voor de taken van het Forum op hoog
niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen;
— mate van aantoonbare operationele capaciteit om deel te nemen aan de werkzaamheden van het forum,
aan te tonen door middel van een beschrijving van de organisatie, de ervaring, de middelen en de
bereikte resultaten;
— mate van deskundigheid, ervaring en hiërarchisch niveau van de voorgedragen vertegenwoordiger(s) van
de organisatie;
— de noodzaak om binnen de groep van deskundigen voor een evenwicht te zorgen wat betreft de
representativiteit van de sollicitanten en hun respectieve geografische herkomst, belangen en relevante
deskundigheid.
4. Selectieprocedure
De directeur-generaal van het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie benoemt een panel van
minstens drie ambtenaren van de Commissie. Zij zullen besluiten welke kandidaten worden uitgenodigd
om lid te worden van het forum. De nieuwe leden worden aangesteld per 1 maart 2013.
5. Indiening van de aanvragen
Een motivatiebrief, samen met het sollicitatieformulier (bijlage), ondertekend door een gemachtigde ver
tegenwoordiger van de indienende rechtspersoon, moet uiterlijk 8 februari 2013 (waarbij de kennisgeving
van aankomst geldt als bewijs) naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: entr-food-forum@ec.europa.
eu. Na deze datum zullen geen aanvragen meer in aanmerking worden genomen.
Alle solliciterende organisaties moeten duidelijk aangeven welk soort belangen zij vertegenwoordigen (con
sumenten, milieu, werknemers, het mkb, economische sector enz.) en moeten hun vertegenwoordiger(s)
voordragen en hun registratienummer in het transparantieregister van de Unie vermelden.
De sollicitaties dienen in een van de officiële talen van de Europese Unie te zijn opgesteld. Sollicitaties in het
Engels zullen de selectieprocedure echter vergemakkelijken.
De Commissie behoudt zich het recht voor in een later stadium bewijsstukken te verlangen en leden die
onjuiste of valse verklaringen hebben afgelegd te vervangen.
De persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr.
45/2001 (3).
De ledenlijst van het forum wordt bekendgemaakt in het register van deskundigengroepen van de Com
missie (4).
Indien u nadere informatie wenst, kunt u uw vraag sturen naar: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Indien geen sprake is van een rechtspersoon (bijvoorbeeld bij bepaalde vakbonden), moet de organisatie door een
natuurlijke persoon worden vertegenwoordigd.
(2) http://europa.eu/transparency-register/index_nl.htm. Niet-geregistreerde organisaties kunnen online een registratie-aan
vraag indienen.
(3) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510&Lang=NL
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