
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zastąpienia członka grupy zainteresowanych stron w platformie programu REFIT

(2017/C 92/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji C(2015) 3261 final z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającą platformę programu REFIT, 
a w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja C(2015) 3261 final ustanawiająca platformę programu REFIT (dalej zwaną „platformą”) stanowi w art. 4, 
że w skład platformy wchodzić będzie grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron oraz że grupa zainteresowa
nych stron składać się będzie z maksymalnie 20 ekspertów, z których dwoje reprezentować będzie Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów, a pozostali będą przedstawicielami przedsiębiorstw, 
włącznie z MŚP, oraz partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dysponują bezpo
średnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów unijnych. Powołani do grupy zainteresowanych stron eksperci 
działają we własnym imieniu lub reprezentują wspólne interesy pewnej liczby zainteresowanych stron.

(2) Art. 4 ust. 4 decyzji stanowi, że Komisja, na wniosek pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji, mianuje człon
ków grupy zainteresowanych stron wybranych spośród kandydatów, którzy mają bezpośrednie doświadczenie 
w stosowaniu przepisów unijnych i odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur. Nominacje te zapew
niają w możliwie największym stopniu zrównoważoną reprezentację różnych sektorów, interesów i regionów Unii 
oraz płci. Art. 4 ust. 5 decyzji stanowi, że członkowie zostaną powołani do dnia 31 października 2019 r. Zgodnie 
z art. 4 ust. 6 decyzji członkowie, którzy złożą rezygnację, mogą zostać zastąpieni na pozostały okres swojej 
kadencji.

(3) Decyzja Komisji C(2015) 9063 final z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie mianowania członków grupy zaintere
sowanych stron w platformie programu REFIT (1) stanowi, że gdyby którykolwiek z członków grupy zainteresowa
nych stron przestał być jej członkiem w czasie kadencji platformy, pierwszy wiceprzewodniczący może wyznaczyć 
następcę z pierwotnej listy kandydatów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur na stanowi
sko członka grupy zainteresowanych stron.

(4) W związku z rezygnacją pana Pierre’a Baussand jako członka grupy zainteresowanych stron z dniem 26 września 
2016 r. pierwszy wiceprzewodniczący Komisji mianował panią Nina Renshaw w zastępstwie pana Pierre’a Baus
sand, którego ma ona zastąpić do końca jego kadencji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Pani Nina Renshaw zostaje mianowana członkiem grupy zainteresowanych stron w platformie programu REFIT do dnia 
31 października 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Pierwszy Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. C 425 z 18.12.2015, s. 8.
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ZAŁĄCZNIK

Imię i nazwisko Obywatelstwo

Reprezentujący wspólne 
interesy 

zainteresowanych stron 
w danym obszarze 

polityki

Obecny pracodawca

Pani Nina Renshaw UK TAK European Public Health Alliance (EPHA) 
(europejski sojusz na rzecz zdrowia 
publicznego)
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