
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 441/12/COL 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wyznaczenia nowych urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające 
w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji 

URZĄD NADZORU EFTA, 

UWZGLĘDNIAJĄC Przepisy proceduralne Urzędu Nadzoru EFTA, 
a w szczególności ich art. 15, 

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję nr 442/12/COL Urzędu Nadzoru 
EFTA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie funkcji i zakresu 
uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśnia
jące w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji, a w 
szczególności jej art. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

W celu zapewnienia skutecznego przeprowadzania postępowań 
z zakresu konkurencji oraz zagwarantowania praw stron do 
bycia wysłuchanym w takich postępowaniach wyznacza się 
urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające lub 
kilku takich urzędników. 

Członek Urzędu odpowiedzialny za konkurencję może podjąć 
decyzję, że urzędnik będący pracownikiem Urzędu będzie 
w dalszym ciągu pełnił funkcję urzędnika przeprowadzającego 
spotkanie wyjaśniające w danej sprawie po wygaśnięciu jego lub 
jej umowy o pracę z Urzędem. 

Jeżeli urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające nie jest 
w stanie działać, jego zadania powinien wykonać inny urzędnik 
przeprowadzający spotkanie wyjaśniające. Jeżeli żaden z urzęd
ników przeprowadzających spotkania wyjaśniające nie jest 
w stanie działać, właściwy członek Kolegium wyznacza innego 
właściwego urzędnika, który jest pracownikiem Urzędu i nie jest 
zaangażowany w daną sprawę, do wykonania obowiązków 
urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Powołanie urzędnika przeprowadzającego spotkanie 
wyjaśniające 

1. Do pełnienia funkcji urzędników przeprowadzających 
spotkania wyjaśniające z zakresu konkurencji powołuje się 
prawników: panią Clémence Perrin i panią Auður Steinarsdóttir. 

2. Jeżeli żaden z urzędników przeprowadzających spotkania 
wyjaśniające nie jest w stanie działać, niniejszym upoważnia się 
członka Kolegium odpowiedzialnego za konkurencję do wyzna
czenia innego właściwego urzędnika, który jest pracownikiem 
Urzędu Nadzoru EFTA i nie jest zaangażowany w daną sprawę, 
do wykonania obowiązków urzędnika przeprowadzającego 
spotkanie wyjaśniające. 

Artykuł 2 

Uchylenie poprzednich decyzji 

Decyzja nr 554/08/COL i decyzja nr 7/10/COL Urzędu 
Nadzoru EFTA tracą moc, a poprzedni urzędnicy przeprowa
dzający spotkania wyjaśniające przestają pełnić swoje funkcje. 

Artykuł 3 

Informacje 

Państwa EFTA i Komisja Europejska otrzymują informację 
w postaci kopii niniejszej decyzji. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2012 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Oda Helen SLETNES 
Przewodnicząca 

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON 
Członek Kolegium
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