
DECYZJA  KOMISJI

z  dnia  13  maja  2014  r.

w  sprawie  mianowania  członków  Komitetu  Pediatrycznego  oraz  ich  zastępców  w  celu 
reprezentowania  pracowników  służby  zdrowia  i  stowarzyszeń  pacjentów

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  144/04)

KOMISJA  EUROPEJSKA,

uwzględniając  Traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,

uwzględniając  rozporządzenie  (WE)  nr  1901/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  12  grudnia  2006  r. 
w  sprawie  produktów  leczniczych  stosowanych  w  pediatrii  oraz  zmieniające  rozporządzenie  (EWG)  nr  1768/92, 
dyrektywę  2001/20/WE,  dyrektywę  2001/83/WE  i  rozporządzenie  (WE)  nr  726/2004 (1),  w  szczególności  jego 
art.  4  ust.  1,

a  także  mając  na  uwadze,  co  następuje:

(1) W  art.  4  ust.  1  rozporządzenia  (WE)  nr  1901/2006  wymaga  się,  aby  Komisja  mianowała  przedstawicieli 
pracowników  służby  zdrowia  i  stowarzyszeń  pacjentów  do  Komitetu  Pediatrycznego  Europejskiej  Agencji 
Leków.

(2) Zgodnie  z  art.  4  ust.  1  rozporządzenia  (WE)  nr  1901/2006  Komisja  opublikowała  publiczne  zaproszenie 
do  wyrażenia  zainteresowania.  Skonsultowano  się  z  Parlamentem  Europejskim  w  sprawie  wyników  oceny 
wniosków  otrzymanych  w  ramach  tego  zaproszenia.

(3) Członkowie  Komitetu  i  ich  zastępcy  są  mianowani  na  okres  trzech  lat  rozpoczynający  się  w  dniu 
1  sierpnia  2014  r.

(4) Jeżeli  dany  członek  lub  jego  zastępca  reprezentujący  pracowników  służby  zdrowia  mianowany  na  mocy 
niniejszej  decyzji  nie  jest  już  w  stanie  wnosić  znaczącego  wkładu  w  prace  Komitetu  lub  podaje  się  do 
dymisji,  Komisja  może  na  okres  pozostający  do  końca  mandatu  tego  członka  mianować  członka  zastęp
czego  z  listy  rezerwowej,

STANOWI,  CO  NASTĘPUJE:

Artykuł  1

1. Niniejszym  mianuje  się  następujących  członków  Komitetu  Pediatrycznego  i  ich  zastępców  w  celu  reprezen
towania  pracowników  służby  zdrowia  przez  okres  trzech  lat  od  dnia  1  sierpnia  2014  r.:

— członek:  Riccardo  Riccardi,

(1) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 1.
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— zastępca:  Maria  Grazia  Valsecchi,

— członek:  Antje  Neubert,

— zastępca:  Paolo  Paolucci,

— członek:  Johannes  Taminiau,

— zastępca:  Doina  Plesca.

2. Niniejszym  mianuje  się  następujących  członków  Komitetu  Pediatrycznego  i  ich  zastępców  w  celu  reprezen
towania  stowarzyszeń  pacjentów  na  okres  trzech  lat  od  dnia  1  sierpnia  2014  r.:

— członek:  Günther  Auerswald,

— zastępca:  Paola  Baiardi,

— członek:  Michal  Odermarsky,

— zastępca:  Milena  Stevanovic,

— członek:  Tsvetana  Schyns-Liharska,

— zastępca:  Kerry  Leeson-Beevers.

Artykuł  2

Niniejszym  ustanawia  się  listę  rezerwową  pracowników  służby  zdrowia  w  następującej  kolejności  odzwierciedla
jącej  ich  osiągnięcia:

— Maurizio  Scarpa,

— Jorrit  Gerritsen.

Sporządzono  w  Brukseli  dnia  13  maja  2014  r.

W  imieniu  Komisji,

za  Przewodniczącego,

Tonio  BORG

Członek  Komisji
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