
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 9 grudnia 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2010/206/UE w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa 
technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej 

(2013/C 360/09) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Komisji 2009/427/WE z dnia 3 czerwca 
2009 r. ustanawiającą grupę ekspertów ds. doradztwa technicz
nego 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 ekologicznej („grupę”). Decyzją Komisji 
2010/206/UE ( 2 ) na okres jej stosowania, to jest do 
31 grudnia 2013 r., powołano stałych członków grupy 
i ustanowiono listę rezerwową. 

(2) Ze względu na przemiany w sektorze produkcji ekolo
gicznej doradztwo techniczne w zakresie takiej produkcji 
ma do odegrania ważną rolę. Konieczne jest również 
zapewnienie ciągłości prac grupy. Należy zatem prze
dłużyć o kolejne trzy lata: okres stosowania decyzji 
2010/206/UE oraz mandat stałych członków grupy. 

(3) W decyzji 2009/427/WE stwierdzono, iż okres obowią
zywania przedmiotowej decyzji oraz mandatu stałych 
członków grupy ma wynosić trzy lata. Jednakże ze 
względu na przewidywane zmiany w przepisach dotyczą
cych produkcji ekologicznej niezbędne stanie się dosto
sowanie do nich, w razie konieczności w krótkim czasie, 
przedmiotu i praktyki procedury dopuszczania do 
użytku, obejmującej doradztwo techniczne. Stali człon
kowie grupy powinni być w związku z tym przygoto
wani na ewentualny przegląd przyznanego im mandatu 
w świetle trwającego obecnie przeglądu prawodawstwa 
w zakresie produktów ekologicznych. 

(4) W związku ze złożeniem rezygnacji przez trzech stałych 
członków grupy należy powołać na ich miejsce trzech 
ekspertów z listy rezerwowej zawartej w załączniku II do 
decyzji 2010/206/UE. Listy w załączniku I i załączniku II 
do wspomnianej decyzji należy zatem uaktualnić. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2010/206/UE, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W decyzji 2010/206/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 datę „31 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą 
„31 grudnia 2016 r.”; 

2) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej 
decyzji; 

3) w załączniku II usuwa się z listy następujące nazwiska: 

„— Keith BALL 

— Michel BOUILHOL 

— Roberto GARCÍA RUIZ”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 29. 
( 2 ) Decyzja Komisji 2010/206/UE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie 

mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie 
produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej, Dz.U. C 262 
z 29.9.2010, s. 3.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

A. Lista ekspertów mianowanych stałymi członkami grupy (w porządku alfabetycznym) na pierwszą kadencję 
od dnia 1 stycznia 2014 r. 

— Keith BALL 

— Michel BOUILHOL 

— Roberto GARCÍA RUIZ 

B. Lista ekspertów mianowanych stałymi członkami grupy (w porządku alfabetycznym) na drugą kadencję od 
dnia 1 stycznia 2014 r. 

— Alexander BECK 

— Jacques CABARET 

— Niels HALBERG 

— Sonya IVANOVA-PENEVA 

— Lizzie Melby JESPERSEN 

— Nicolas LAMPKIN 

— Giuseppe LEMBO 

— Robin Frederik Alexander MORITZ 

— Bernhard SPEISER 

— Fabio TITTARELLI”
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