
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. w odniesieniu do jej stosowania oraz do składu 
Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności 

(2012/C 396/06) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzję Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiającą 
Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjo
nowania Łańcucha Dostaw Żywności ( 1 ) stosuje się do 
dnia 31 grudnia 2012 r. 

(2) Forum przyczyniło się do poprawy konkurencyjności 
łańcucha wartości UE związanego z produkcją rolno- 
spożywczą poprzez monitorowanie wdrażania zaleceń 
Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Euro
pejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz inicjatyw 
zaproponowanych przez Komisję w komunikacie 
„Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności 
w Europie” ( 2 ). Forum zaleciło przeprowadzenie dalszych 
ukierunkowanych działań. Inicjatywy te należy konty
nuować. Prace Forum Wysokiego Szczebla do spraw 
Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności 
powinny zatem być kontynuowane po 31 grudnia 
2012 r. 

(3) Aby ułatwić wymianę dobrych praktyk i rozszerzyć 
zasięg Forum, członkostwo w nim należy rozszerzyć 
na organy krajowe ze wszystkich państw członkowskich. 
Należy poddać przeglądowi reprezentację organizacji 
prywatnych na podstawie publicznego zaproszenia do 
składania wniosków, aby zapewnić zrównoważoną repre
zentację zainteresowanych stron, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 

W decyzji z dnia 30 lipca 2010 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Forum wchodzi maksymalnie 50 człon
ków.”; 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Organy państw członkowskich mianują swoich 
przedstawicieli w grupie przygotowawczej, o której 
mowa w art. 5 ust. 2. 

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przedsię
biorstw i Przemysłu mianuje pozostałych członków 
wywodzących się z organizacji mających kompetencje 
w obszarach, o których mowa w art. 2 i 3, które odpo
wiedziały na zaproszenie do składania wniosków. Orga
nizacje te mianują swoich przedstawicieli w Forum i w 
grupie przygotowawczej, o której mowa w art. 5 ust. 2. 

Komisja może odrzucić przedstawiciela mianowanego 
przez organizację, jeśli uzna jego mianowanie za niewła 
ściwe, na podstawie uzasadnionych przesłanek określo
nych w momencie ustanawiania grupy lub w regulaminie 
wewnętrznym grupy. W takim przypadku dana organi
zacja proszona jest o wyznaczenie innego przedstawicie
la.”; 

2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2014 r.”. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Antonio TAJANI 

Wiceprzewodniczący
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( 1 ) Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 4. 
( 2 ) COM(2009) 591 z 28.10.2009.
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