
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zastąpienia członka grupy zainteresowanych stron w platformie programu REFIT

(2018/C 403/05)

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) Zgodnie z art. 4 decyzji Komisji C(2015) 3261 final ustanawiającej platformę programu REFIT (dalej zwaną „plat
formą”) w skład platformy wchodzić będzie grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron oraz że grupa zainte
resowanych stron składać się będzie z maksymalnie 20 ekspertów, z których dwoje reprezentować będzie Europej
ski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów, a pozostali będą przedstawicielami przedsiębiorstw, 
w tym przedstawicieli MŚP, oraz partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dyspo
nują bezpośrednim doświadczeniem w stosowaniu prawodawstwa unijnego. Powołani do grupy zainteresowanych 
stron eksperci działają we własnym imieniu lub reprezentują wspólne interesy pewnej liczby zainteresowanych 
stron.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji Komisja, na wniosek pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji, mianuje członków 
grupy zainteresowanych stron wybranych spośród kandydatów, którzy mają bezpośrednie doświadczenie w stosowa
niu prawodawstwa unijnego i odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur. Nominacje te zapewniają 
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 trakcie kadencji platformy, pierwszy wiceprzewodniczący może wyzna
czyć następcę z pierwotnej listy kandydatów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur na 
stanowisko członka grupy zainteresowanych stron.

(4) Pan Michael Van Straalen zrezygnował z członkostwa w grupie zainteresowanych stron z dniem 28 maja 2018 r.

(5) Pan dr Frantisek Doktor figuruje na pierwotnej liście kandydatów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składa
nia kandydatur na stanowisko członka grupy zainteresowanych stron.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Pan dr Frantisek Doktor zostaje mianowany członkiem grupy zainteresowanych stron w platformie programu REFIT do 
dnia 31 października 2019 r., w zastępstwie pana Van Straalena.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący

(1) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-decision-appointment-of-members-stakeholder-group-refit-platform_
dec2015_en.pdf
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ZAŁĄCZNIK

Nazwisko Obywatelstwo
Reprezentuje wspólne interesy 

zainteresowanych stron w danym 
obszarze polityki

Obecny pracodawca

Dr Frantisek Doktor słowackie TAK ViaEuropa Competence 
Centre s.r.o
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