
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 października 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2007/602/WE ustanawiającą grupę zainteresowanych stron ds. dialogu 
w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów 

(2011/C 299/07) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 169, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”) Unia ma zapewniać wysoki poziom 
ochrony konsumentów, a także wspierać ich prawo do 
informacji i organizowania się w celu zabezpieczenia ich 
interesów. 

(2) „Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu” w obszarach 
zdrowia publicznego i ochrony konsumentów została 
utworzona decyzją Komisji 2007/602/WE ( 1 ) ze skut
kiem od dnia 10 października 2007 r., aby doradzać 
Komisji w sprawie najlepszych praktyk prowadzenia 
konsultacji, jak również aby wesprzeć ją w lepszym 
dostosowaniu procesów angażowania zainteresowanych 
stron do ich potrzeb w wyżej wymienionych obszarach. 

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 4 tej decyzji członkowie są powo 
ływani na czteroletnią, nieodnawialną kadencję. Jednak 
wyłącznie przy pierwszym mianowaniu członków 
połowa składu grupy jest powoływana na dwuletnią, 
nieodnawialną kadencję. Komisja zadecydowała, że 
mandat połowy członków będzie krótszy, aby ograniczyć 
zakłócenia, które mogłyby wystąpić, gdyby cały skład 
grupy wymieniany był jednocześnie. 

(4) Komisja powołała członków grupy zainteresowanych 
stron ds. dialogu decyzją Komisji 2007/793/WE ( 2 ), 
precyzując czas trwania ich kadencji decyzją Komisji 
2009/783/WE ( 3 ). W rezultacie ustalono, że mandat dzie
sięciu członków będzie trwał cztery lata, od dnia 
29 listopada 2007 r. do dnia 29 listopada 2011 r., 
a dziesięciu nowych członków mianowano na pełną 
kadencję, która zakończy się w listopadzie 2013 r. 

(5) Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu poczyniła 
znaczne postępy w pracy nad kodeksem dobrych praktyk 

w dziedzinie konsultacji dla Dyrekcji Generalnej ds. 
Zdrowia i Konsumentów. Odnowienie składu grupy 
w tym momencie zaburzyłoby tę pracę i wpłynęłoby 
negatywnie na jej ciągłość. 

(6) Korzystając z doświadczeń, w obecnym składzie grupy 
zainteresowanych stron ds. dialogu osiągnięto równo
wagę między zainteresowanymi stronami repre
zentującymi przemysł i tymi reprezentującymi organi
zacje pozarządowe zajmujące się tymi dziedzinami poli
tyki, które wchodzą w zakres działań Dyrekcji Generalnej 
ds. Zdrowia i Konsumentów, i zapewniono szeroki 
zakres wiedzy specjalistycznej, zasięg geograficzny 
w ramach Unii, a także równowagę płci. 

(7) Należy zatem utrzymać obecny skład grupy zaintereso
wanych stron ds. dialogu do listopada 2013 r., kiedy jej 
mandat dobiegnie końca, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W decyzji 2007/602/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) artykuł 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Powołani członkowie pełnią swoje funkcje do dnia 
2 listopada 2013 r.”; 

2) artykuł 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia nale 
żytego wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub naruszą 
warunki określone w ust. 3 niniejszego artykułu lub 
w art. 339 TFUE, mogą zostać zastąpieni przez Komisję.”; 

3) artykuł 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Nazwiska członków powołanych jako osoby prywatne 
są wymienione w załączniku do niniejszej decyzji. Nazwiska 
członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.”.
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( 1 ) Dz.U. L 234 z 6.9.2007, s. 13. 
( 2 ) Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 33. 
( 3 ) Dz.U. L 279 z 24.10.2009, s. 6.



Artykuł 2 

Załącznik do niniejszej decyzji, w którym wymienieni są członkowie grupy zainteresowanych stron 
ds. dialogu, dołącza się jako załącznik do decyzji 2007/602/WE. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 2 listopada 2011 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Członkami grupy zainteresowanych stron ds. dialogu są następujące osoby: 

BAX Willemien 

BERTELETTI KEMP Florence 

CEPONYTE Zita 

CZIMBALMOS Ágnes 

GALLANI Barbara 

GOUVEIA Rodrigo 

GRUNER Bernd 

HERVE Maryse 

KETTLITZ Beate 

KOSINSKA Monika 

KUTIN Breda 

LOGSTRUP Susanne 

RODRIGUEZ Nathalie 

ROSS Melody 

SHEPPARD Philip 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette 

VAN TICHELEN Sonja 

VINCENTEN Joanne 

VON ESSEN Garlich
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