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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna ansökningar rörande val av experter till medlemmar i högnivåforumet för en
bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja
(2013/C 19/05)
1. Beskrivning
Den 30 juli 2010 inrättade kommissionen högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjnings
kedja (1), som har i uppgift att bistå kommissionen i utarbetandet av näringspolitiken inom jordbruks- och
livsmedelssektorn. För det ändamålet ska forumet dels följa rekommendationerna från högnivågruppen för
livsmedelsindustrins konkurrenskraft, som inrättades genom kommissionens beslut 2008/359/EG (2), dels
övervaka genomförandet av de initiativ som kommissionen föreslog i sitt meddelande En bättre fungerande
livsmedelsförsörjningskedja i Europa (3).
Den 5 december 2012 lämnade forumet en rapport om sitt arbete och rekommenderade ytterligare åtgärder
på flera områden (4). Den 19 december 2012 beslutade kommissionen att förlänga forumets mandat i två år
och se över medlemskapet på grundval av en offentlig ansökningsomgång (5).
I enlighet med artikel 4.1 i beslutet av den 30 juli 2010, i dess ändrade lydelse enligt beslutet av den
19 december 2012, ska forumet omfatta upp till 50 organisationer, inklusive medlemsstaternas myndighe
ter. Denna inbjudan att lämna ansökningar är öppen för val av andra medlemmar än nationella myndig
heter, och de kommer att väljas ut bland
— företag med verksamhet inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom handel med och distribution
av jordbruksprodukter och livsmedel i EU,
— sammanslutningar och föreningar som företräder jordbruks- och livsmedelssektorn samt handeln med
och distributionen av jordbruksprodukter och livsmedel i EU,
— icke-statliga organisationer med kunnande inom frågor som rör livsmedelsförsörjningskedjan.
Nuvarande medlemmar som vill få sina mandat förlängda bör svara på denna inbjudan.
Kommissionen ska välja ut medlemmar till ett mandat på ett år som kan förlängas.
Medlemmarna och deras företrädare ska iaktta tystnadsplikt enligt artikel 5.6 i beslutet av den 30 juli 2010.
De får ingen ersättning för sina uppdrag.
De flesta sammanträdena kommer att äga rum på engelska.
(1) Kommissionens beslut av den 30 juli 2010 om inrättande av högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedels
försörjningskedja (2010/C 210/03) (EUT C 210, 3.8.2010, s. 4).
(2) Kommissionens beslut 2008/359/EG av den 28 april 2008 om inrättande av en högnivågrupp för livsmedelsindustrins
konkurrenskraft (EUT 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) Kommissionens beslut av den 19 december 2012 om ändring av beslutet av den 30 juli 2010 vad gäller dess till
lämplighet och sammansättningen för högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja (2012/C
396/06) (EUT C 396, 21.12.2012, s. 17).
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2. Valbarhet
En sökande ska sista ansökningsdagen
— vara en juridisk person (1) registrerad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en tillträdande
medlemsstat eller i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
— vara registrerad i EU:s öppenhetsregister (2).
3. Urvalskriterier
Kommissionen bedömer ansökningar med avseende på
— styrkt verksamhet av relevans för verksamheten inom högnivåforumet för en bättre fungerande livs
medelsförsörjningskedja,
— styrkt operativ förmåga att delta i forumets verksamhet, vilket ska visas genom en beskrivning av
organisationen, dess erfarenhet, resurser och resultat,
— organisationens föreslagna företrädares kompetens, erfarenhet och befattning,
— behovet att få balans inom gruppen i fråga om sökandenas representativitet och deras geografiska
ursprung, intressen och sakkunskaper.
4. Förfarande för urvalet
En panel på minst tre tjänstemän vid kommissionen kommer att utses av generaldirektören för näringsliv.
Dessa utser vilka sökande som kommer att bjudas in att bli medlemmar av forumet. De nya medlemmarna
kommer att utses från och med den 1 mars 2013.
5. Ansökan
Ett motivationsbrev tillsammans med ansökningsformuläret (se bilagan), undertecknat av en befullmäktigad
företrädare för den sökande juridiska personen, ska skickas till adressen entr-food-forum@ec.europa.eu
senast den 8 februari 2013 mot mottagningsbevis. Ansökningar som inkommer senare kommer inte att
beaktas.
Alla sökande organisationer ska tydligt ange det intresse de företräder (t.ex. konsumenter, miljö, arbets
tagare, små och medelstora företag eller en viss näringsgren), ange förslag på en eller flera företrädare och
registreringsnummer i EU:s öppenhetsregister.
Ansökningar ska fyllas i på något av EU:s officiella språk. Ansökningar på engelska underlättar dock
urvalsförfarandet.
Kommissionen förbehåller sig rätten att begära alla former av styrkande handlingar senare och ersätta alla
medlemmar som lämnat inkorrekta eller oriktiga uppgifter.
Personuppgifter kommer att samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med förordning (EG) nr
45/2001 (3).
En förteckning över forumets medlemmar kommer att offentliggöras i registret över kommissionens expert
grupper (4).
För mer information, kontakta: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Om det inte finns någon juridisk person (t.ex. för vissa fackliga organisationer) kan organisationen företrädas av en
fysisk person.
(2) http://europa.eu/transparency-register/. Organisationer som inte är registrerade kan ansöka om registrering på nätet.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana
uppgifter (EGT 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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