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1. Opis grupy 

W dniu 30 lipca 2010 r. Komisja ustanowiła Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjono
wania Łańcucha Dostaw Żywności ( 1 ). Zadaniem tego forum jest wspomaganie Komisji w tworzeniu polityki 
przemysłowej w sektorze rolno-spożywczym. W tym celu działalność forum jest zgodna z zaleceniami 
Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego ustano
wionej na mocy decyzji Komisji 2008/359/WE ( 2 ) oraz z zasadami wdrożenia inicjatyw zaproponowanych 
przez Komisję w komunikacie „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie” ( 3 ). 

W dniu 5 grudnia 2012 r. forum przedłożyło sprawozdanie ze swojej pracy i zaleciło podjęcie dalszych 
działań, które mają zostać przeprowadzone w kilku szczególnych obszarach ( 4 ). W dniu 19 grudnia 2012 r. 
Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu mandatu forum o dwa lata, a także o dokonaniu zmiany jego 
składu poprzez ogłoszenie publicznego zaproszenia do zgłaszania kandydatur ( 5 ). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji z dnia 30 lipca 2010 r., zmienionej decyzją z dnia 19 grudnia 2012 r., 
w skład forum wchodzi maksymalnie 50 organizacji, w tym organy krajowe z państw członkowskich. 
Niniejsze zaproszenie do zgłaszania kandydatur ma na celu wybór członków innych niż organy krajowe, 
którzy to członkowie zostaną wybrani spośród: 

— przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu rolno-spożywczego, handlu produktami rolno- 
spożywczymi i dystrybucji tych produktów w Unii, 

— zrzeszeń i federacji reprezentujących sektory rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu produk
tami rolno-spożywczymi i dystrybucji tych produktów w Unii, 

— organizacji pozarządowych posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie spraw związanych z łańcu
chem dostaw żywności. 

Obecni członkowie, którzy chcieliby ubiegać się o odnowienie swoich mandatów, powinni odpowiedzieć na 
niniejsze zaproszenie. 

Komisja dokonuje wyboru członków na okres jednego roku z możliwością przedłużenia mandatu. 

Członkowie i ich przedstawiciele przestrzegają zasady poufności przewidzianej w art. 5 ust. 6 decyzji z dnia 
30 lipca 2010 r. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie nie będą otrzymywać żadnego wynagro
dzenia. 

Większość posiedzeń odbywać się będzie w języku angielskim.
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( 1 ) Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiająca Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjono
wania Łańcucha Dostaw Żywności (2010/C 210/03) (Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 4). 

( 2 ) Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Prze
mysłu Rolno-Spożywczego (2008/359/WE) (Dz.U. L 120 z 7.5.2008, s. 15). 

( 3 ) COM(2009) 591 z 28.10.2009. 
( 4 ) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf 
( 5 ) Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. w odniesieniu do 

stosowania i składu Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności 
(2012/C 396/06) (Dz.U. C 396 z 21.12.2012, s. 17).

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf


2. Kryteria kwalifikacji 

W momencie upływu terminu zgłaszania kandydatur kandydaci muszą: 

— być osobą prawną ( 1 ) zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w kraju 
przystępującym, bądź też w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

— być zarejestrowani w unijnym rejestrze służącym przejrzystości ( 2 ). 

3. Kryteria wyboru 

Przy ocenie kandydatur Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria: 

— zakres udokumentowanej działalności istotnej dla zadań Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, 

— zakres udokumentowanej zdolności operacyjnej do uczestniczenia w pracach forum, który należy 
wykazać poprzez opis organizacji, jej doświadczenia, jej zasobów i jej osiągnięć, 

— zakres kompetencji i doświadczenia oraz pozycję w hierarchii proponowanego przedstawiciela (propo
nowanych przedstawicieli) organizacji, 

— potrzebę osiągnięcia równowagi w obrębie grupy ekspertów pod względem reprezentatywności wnio
skodawców i ich pochodzenia geograficznego, interesów oraz odpowiedniej wiedzy fachowej. 

4. Procedura wyboru 

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu mianuje zespół składający się z co najmniej trzech 
urzędników Komisji. Zdecydują oni, którzy kandydaci zostaną zaproszeni do wejścia w skład forum. Nowi 
członkowie zostaną mianowani na okres rozpoczynający się w dniu 1 marca 2013 r. 

5. Zgłaszanie kandydatur 

List motywacyjny wraz z formularzem wniosku (przedstawionym w załączniku) należycie podpisanym 
przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu prawnego będącego kandydatem, należy przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres: entr-food-forum@ec.europa.eu, najpóźniej do dnia 8 lutego 2013 r., o czym świad
czyć będzie potwierdzenie odbioru. Wnioski otrzymane po tym terminie nie będą oceniane. 

Wszystkie kandydujące organizacje muszą wyraźnie wskazać rodzaj reprezentowanych przez nie interesów 
(np. konsumenci, środowisko, pracownicy, MŚP, sektor gospodarczy itp.), zaproponować swego przedsta
wiciela (swych przedstawicieli) i podać swój numer rejestracyjny w unijnym rejestrze służącym przejrzysto 
ści. 

Wnioski muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Sporządzenie wnio
sków w języku angielskim ułatwiłoby jednak procedurę selekcji. 

Komisja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się na późniejszym etapie o wszelkie dokumenty potwier
dzające oraz do zastąpienia członków, którzy przedstawili nieścisłe lub nieprawdziwe oświadczenia. 

Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 ( 3 ). 

Nazwiska członków forum zostaną opublikowane w rejestrze grup ekspertów Komisji ( 4 ). 

Prośby o wszelkie dodatkowe informacje proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: 
entr-food-forum@ec.europa.eu
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( 1 ) Jeśli dana organizacja nie jest osobą prawną (np. w przypadku niektórych związków zawodowych), powinna być ona 
reprezentowana przez osobę fizyczną. 

( 2 ) http://europa.eu/transparency-register/index_pl.htm. Niezarejestrowane organizacje mogą ubiegać się o rejestrację przez 
internet. 

( 3 ) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). 

( 4 ) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510&Lang=PL

mailto:entr-food-forum@ec.europa.eu
mailto:entr-food-forum@ec.europa.eu
http://europa.eu/transparency-register/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510&Lang=PL


ZAŁĄCZNIK
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