
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 6 marca 2013 r. 

zmieniająca decyzję Komisji z dnia 6 października 2010 r. ustanawiającą grupę ekspertów 
w dziedzinie rozwoju misji europejskich systemów nawigacji satelitarnej, „Grupę Doradczą 

ds. Rozwoju Misji” 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 66/05) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji z dnia 6 października 2010 r. ustano
wiono grupę ekspertów w dziedzinie rozwoju misji euro
pejskich systemów nawigacji satelitarnej, „Grupę 
Doradczą ds. Rozwoju Misji” ( 1 ) (zwaną dalej „grupą”), 
w celu zapewnienia Komisji niezależnego doradztwa 
w odniesieniu do kwestii oceny rozwoju misji EGNOS 
i Galileo. 

(2) Ustanawiając grupę, Komisja postanowiła, że powinna 
ona składać się z osób prywatnych. 

(3) Zgodnie z zasadami Komisji dotyczącymi grup eksper
tów ( 2 ) członkowie powołani jako osoby prywatne muszą 
działać niezależnie i w interesie publicznym. 

(4) Niektórzy członkowie grupy powołani przez Komisję ( 3 ) 
są pracownikami lub kierownikami przedsiębiorstw 
prywatnych, na które praca grupy ma bezpośredni 
wpływ. Tacy pracownicy lub kierownicy nie mogą być 
członkami grupy jako osoby prywatne; mogą jednak 
uczestniczyć w pracach grupy jako przedstawiciele zain
teresowanych stron. 

(5) W świetle powyższego członkowie grupy powinni być: 
osobami prywatnymi, osobami wyznaczonymi w celu 
reprezentowania wspólnego interesu zainteresowanych 
stron i przedstawicielami organizacji. Zgodnie z zasadami 
Komisji dotyczącymi grup ekspertów ( 4 ) termin „organi
zacje” interpretuje się w szerokim zakresie obejmującym 
m.in. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje poza
rządowe, związki zawodowe, agencje i organy unijne 
oraz organizacje międzynarodowe. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 
z dnia 6 października 2010 r. ustanawiającą grupę 
ekspertów w dziedzinie rozwoju misji europejskich 
systemów nawigacji satelitarnej, „Grupę Doradczą 
ds. Rozwoju Misji”, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 4 ust. 2 i 3 decyzji Komisji z dnia 6 października 
2010 r. ustanawiającej grupę ekspertów w dziedzinie rozwoju 
misji europejskich systemów nawigacji satelitarnej, „Grupę 
Doradczą ds. Rozwoju Misji”, otrzymuje brzmienie: 

„2. Członków grupy powołuje Komisja spośród specja
listów posiadających kompetencje w dziedzinach, o których 
mowa w art. 2, oraz spośród organizacji prowadzących 
udokumentowaną działalność w tych dziedzinach, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie do zgłaszania kandydatur. 

3. Członkami grupy są: 

— osoby powołane jako osoby prywatne, 

— osoby powołane w celu reprezentowania wspólnego inte
resu zainteresowanych stron w dziedzinie nawigacji sate
litarnej; nie reprezentują one indywidualnych zaintereso
wanych stron, lub 

— organizacje rozumiane w szerokim zakresie, obejmujące 
m.in. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje poza
rządowe, związki zawodowe, agencje i organy unijne oraz 
organizacje międzynarodowe. Organizacje mianują 
swoich przedstawicieli.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą 
decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Antonio TAJANI 

Wiceprzewodniczący
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