
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca decyzję 2017/C 287/03 w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa 
technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej 

(2020/C 110/04) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Komisji (WE) nr 2009/427 z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiającą grupę ekspertów ds. doradztwa 
technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2009/427/WE Komisja ustanowiła grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji eko
logicznej („grupa”). 

(2) Decyzją Komisji 2017/C 287/03 (2) lista ekspertów umieszczonych na liście rezerwowej została sporządzona zgod
nie z art. 4 ust. 2 decyzji 2009/427/WE oraz zgodnie z zakresem rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 (3). 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/848 (4). Ma ono zastosowanie między innymi do soli morskiej i innych soli stosowanych w żywności i paszy, 
które nie były objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 834/2007. 

(4) Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych 
w celu dodania szczegółowych przepisów dotyczących produkcji soli morskiej i innych soli stosowanych w żyw
ności i paszy. Zgodnie z art. 2 lit. b) decyzji 2009/427/WE grupa ekspertów wspiera Komisję w opracowywaniu 
nowych przepisów dotyczących produkcji. 

(5) Aby wesprzeć Komisję w opracowaniu przepisów dotyczących produkcji soli morskiej i innych soli stosowanych w 
żywności i paszy, należy utworzyć podgrupę posiadającą wiedzę fachową w dziedzinie produkcji soli, zgodnie z 
art. 5 ust. 2 decyzji 2009/427/WE. Do listy rezerwowej sporządzonej na mocy decyzji 2017/C 287/03 należy włą
czyć ekspertów w dziedzinie produkcji soli. 

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2009/427/WE oraz zgodnie z polityką Komisji w zakresie przejrzystości zaproszenie 
do zgłaszania kandydatur ekspertów opublikowano w Rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów. 
Dokumentacja przedłożona przez wnioskodawców została oceniona i w oparciu o ocenę dokonano wyboru czte
rech ekspertów w dziedzinie produkcji soli, których nazwiska zostaną dodane do listy ekspertów umieszczonych na 
liście rezerwowej. 

(7) Aby zakończyć procedurę wyboru, Komisja powinna dodać nazwiska tych ekspertów do listy rezerwowej kandyda
tów, 

(1) Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 29. 
(2) Decyzja Komisji 2017/C 287/03 w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicz

nej i ustanowienia listy rezerwowej (Dz.U. C 287 z 31.8.2017, s. 3). 
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-

gicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1). 
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowa-

nia produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1). 
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STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji Komisji 2017/C 287/03, w części B, do listy rezerwowej kandydatów dodaje się następujące 
nazwiska w porządku alfabetycznym: 

ALDEGUER MORALES Lidia 

GÖTZFRIED Franz 

MERLIN Louis 

SIEBERT Andrea 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Janusz WOJCIECHOWSKI 

Członek Komisji     
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