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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
Razpis za zbiranje prijav za izbor strokovnjakov kot članov foruma na visoki ravni za izboljšanje
delovanja verige preskrbe s hrano
(2013/C 19/05)
1. Opis foruma
Komisija je 30. julija 2010 ustanovila forum na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s
hrano (1). Naloga tega foruma je pomagati Komisiji pri razvoju industrijske politike v agroživilskem sektorju.
Pri tem po eni strani upošteva priporočila skupine na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije,
ustanovljene s Sklepom Komisije 2008/359/ES (2), po drugi pa izvajanje pobud, ki jih je Komisija predlagala
v svojem sporočilu z naslovom „Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi“ (3).
Forum je 5. decembra 2012 poročal o svojem delu in priporočil nadaljnje ukrepe na nekaterih področjih (4).
Komisija se je 19. decembra 2012 odločila podaljšati mandat foruma za dve leti in spremeniti njegovo
članstvo na podlagi javnega razpisa za zbiranje prijav (5).
V skladu s členom 4(1) Sklepa Komisije z dne 30. julija 2010, kakor je bil spremenjen s Sklepom z dne
19. decembra 2012, forum sestavlja največ 50 organizacij, vključno z nacionalnimi organi držav članic. Ta
razpis za zbiranje prijav se nanaša na izbiro članov, ki niso nacionalni organi, in bodo izbrani med:
— podjetji, ki so dejavna v agroživilski industriji, trgovini in distribuciji agroživilskih proizvodov v EU,
— združenji in zvezami, ki predstavljajo kmete, agroživilsko industrijo, sektorje trgovine in distribucije
agroživilskih proizvodov v EU,
— nevladnimi organizacijami s strokovnim znanjem o vprašanjih v zvezi z verigo preskrbe s hrano.
Trenutni člani, ki bi radi podaljšali mandat, naj se prijavijo na ta razpis.
Komisija člane imenuje za obdobje enega leta, ta mandat pa se lahko podaljša.
Člani in njihovi predstavniki upoštevajo pogoje zaupnosti iz člena 5(6) Sklepa z dne 30. julija 2010. Za
opravljanje svojih nalog ne dobijo plačila.
Večina srečanj bo potekala v angleškem jeziku.
(1) Sklep Komisije z dne 30. julija 2010 o ustanovitvi foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s
hrano (2010/C 210/03) (UL C 210, 3.8.2010, str. 4).
(2) Sklep Komisije 2008/359/ES z dne 28. aprila 2008 o ustanovitvi skupine na visoki ravni za konkurenčnost agroži
vilske industrije (UL L 120, 7.5.2008, str. 15).
(3) COM(2009) 591, 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Sklep Komisije z dne 19. decembra 2012 o spremembi Sklepa z dne 30. julija 2010 glede uporabe in sestave foruma
na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano (2012/C 396/06) (UL C 396, 21.12.2012, str. 17).
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2. Merila za upravičenost
Kandidati morajo od zadnjega dne za prijavo izpolnjevati naslednja pogoja:
— v eni od držav članic Evropske unije, v državi pristopnici ali državi Evropskega gospodarskega prostora
morajo biti registrirani kot pravne osebe (1),
— vneseni morajo biti v register Unije za preglednost (2).
3. Izbirna merila
Komisija bo pri ocenjevanju prijav upoštevala naslednja merila:
— obseg dokazanih dejavnosti, povezanih z nalogami foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja
verige preskrbe s hrano,
— obseg dokazane operativne zmogljivosti za sodelovanje pri delu foruma, ki jo je treba dokazati z opisom
organizacije, njenih izkušenj, virov in dosežkov,
— obseg sposobnosti, izkušenj in hierarhičnega položaja predlaganih predstavnikov organizacije,
— potrebo po vzpostavitvi ravnovesja v skupini strokovnjakov v smislu zastopanosti kandidatov, njihovega
geografski porekla, interesov ter ustreznega strokovnega znanja.
4. Izbirni postopek
Generalni direktor GD za podjetništvo in industrijo imenuje skupino vsaj treh uradnikov Komisije. Ti
odločijo, katere kandidate bodo povabili k članstvu v forumu. Novi člani bodo imenovani 1. marca 2013.
5. Predložitev prijav
Motivacijsko pismo, obrazec za prijavo (Priloga), ki ga podpiše pooblaščeni predstavnik pravne osebe
kandidatke, je treba najpozneje do 8. februarja 2013 poslati na e-poštni naslov: entr-food-forum@ec.
europa.eu, kar potrjuje obvestilo o prejeti elektronski pošti. Prijave, prejete po tem datumu, ne bodo
ocenjene.
Vse organizacije, ki se prijavijo na razpis, morajo jasno navesti, katere interese zastopajo (npr. interese
potrošnikov, okolja, zaposlenih, malih in srednjih podjetij, gospodarskega sektorja itd.), predlagati svoje
predstavnike in navesti svojo številko v registru Unije za preglednost.
Prijave je treba izpolniti v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Prijave, napisane v angleščini, bodo
olajšale izbirni postopek.
Komisija si pridržuje pravico, da pozneje zahteva dodatne dokumente in da zamenja člana, ki je navedel
nenatančne ali lažne informacije.
Osebni podatki bodo zbrani, obdelani in objavljeni v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 (3).
Seznam članov foruma bo objavljen v registru strokovnih skupin Komisije (4).
Dodatna vprašanja pošljite na: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Če pravna oseba ne obstaja (npr. za nekatere sindikate), mora organizacijo predstavljati fizična oseba.
(2) http://europa.eu/transparency-register/index_sl.htm. Neregistrirane organizacije se lahko registrirajo prek spleta.
(3) Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8,
12.1.2001, str. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510&Lang=SL
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