
KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW
MIGRUJĄCYCH

DECYZJA NR 200

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych
przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/324/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr
1408/71 (1), na mocy którego Komisja Administracyjna ma
ustanawiać i rozwijać współpracę między Państwami Członkow-
skimi przez unowocześnianie procedur wymiany informacji,
w szczególności poprzez dostosowanie przepływu informacji
między instytucjami w celu wymiany telematycznej, uwzględ-
niając rozwój przetwarzania danych w każdym z Państw Człon-
kowskich. Głównym celem takiego unowocześnienia jest przy-
spieszenie przyznawania świadczeń,

uwzględniając art. 117c ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr
574/72 (2), na mocy którego Komisja Administracyjna usta-
nawia sposoby funkcjonowania i skład Komisji Technicznej,
która, zgodnie z art. 117, 117a i 117b, dostarcza sprawozdania
i uzasadnione opinie przed podjęciem decyzji,

uwzględniając konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej dnia
1 maja 2004 r. dla funkcjonowania Komisji Technicznej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Komisja Administracyjna do Spraw Zabezpieczenia
Społecznego Pracowników Migrujących ustanawia Komisję
Techniczną do Spraw Przetwarzania Danych na mocy art.
117c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 574/75 i nadaje jej
nazwę „Komisja Techniczna”.

2. Komisja Techniczna pełni funkcje określone w art. 117c
ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 574/72.

3. Mandat Komisji Technicznej w zakresie jej szczegółowych
zadań ustanawia Komisja Administracyjna do Spraw Pracow-
ników Migrujących, która może zmieniać omawiane zadania
w miarę potrzeb.

Artykuł 2

Komisja Techniczna przyjmuje sprawozdania i uzasadnione
opinie wyjaśniające, jeżeli to konieczne, na podstawie dokumen-
tacji technicznej i badań. Komisja Techniczna może występować
do administracji narodowych o udzielenie wszelkich informacji
potrzebnych jej do należytego wypełniania zadań.

Artykuł 3

1. Komisja Techniczna składa się z dwóch członków
z każdego Państwa Członkowskiego, z których jeden otrzymuje
nominację na stałego członka, a drugi wyznaczany jest na jego
zastępcę. Przedstawiciel rządu danego Państwa Członkowskiego
w Komisji Administracyjnej przekazuje Sekretariatowi General-
nemu Komisji Administracyjnej listę osób nominowanych przez
każde Państwo Członkowskie.
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(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 631/2004.



2. Sprawozdania oraz uzasadnione opinie zatwierdzane są
zwykłą większością głosów wszystkich członków Komisji Tech-
nicznej, przy czym każde Państwo Członkowskie ma jeden głos,
który oddaje stały członek lub, w przypadku jego nieobecności,
zastępca. Sprawozdania lub uzasadnione opinie Komisji Tech-
nicznej muszą zawierać informację o tym, czy zostały przyjęte
jednomyślnie czy zwykłą większością głosów. Muszą one,
w przypadku istnienia mniejszości, zawierać wnioski lub
zastrzeżenia zgłoszone przez mniejszość.

3. W pracach Komisji Technicznej w charakterze doradczym
bierze udział przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich lub
osoba przez niego wyznaczona.

Artykuł 4

Stanowisko Przewodniczącego Komisji Technicznej obejmo-
wane jest co pół roku przez kolejnego stałego członka Komisji
lub innego wyznaczonego urzędnika z Państwa, którego przed-
stawiciel sprawuje stanowisko Przewodniczącego Komisji Admi-
nistracyjnej w tym samym okresie. Przewodniczący Komisji
Technicznej zdaje sprawozdanie z działalności Komisji Tech-
nicznej, jeśli wymaga tego Przewodniczący Komisji Administra-
cyjnej.

Artykuł 5

Komisja Techniczna może ustanawiać grupy robocze ad hoc
zajmujące się określonymi kwestiami. Komisja Techniczna
opisuje w programie pracy wspomnianym w art. 7 zadania,
które mają realizować omawiane grupy robocze, harmonogram
ich zakończenia oraz skutki finansowe działań grup roboczych.

Artykuł 6

Sekretariat Komisji Administracyjnej przygotowuje i organizuje
posiedzenia Komisji Technicznej i sporządza z nich protokoły.

Artykuł 7

Komisja Techniczna przedkłada do zatwierdzenia przez Komisję
Administracyjną szczegółowy program pracy. Komisja Tech-
niczna zdaje co roku sprawozdanie do Komisji Administracyjnej
ze swoich działań i osiągnięć w odniesieniu do programu pracy
wraz z wnioskami dotyczącymi jego zmian.

Artykuł 8

Wszelkie proponowane działania Komisji Technicznej wiążące
się z wydatkami, które ponieść ma Komisja Wspólnot Europej-
skich, podlegają zatwierdzeniu przedstawiciela tej instytucji.

Artykuł 9

Językami Komisji Technicznej są języki uznane za języki urzę-
dowe instytucji Wspólnoty, zgodnie z art. 290 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 10

Przepisy uzupełniające zawarte w dołączonym Załączniku
stosuje się również do Komisji Technicznej.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja zastępuje decyzję Komisji Administracyjnej nr
169 (1).

Artykuł 12

Niniejsza decyzja jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2005 r.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej
C.-J. VAN DEN BERG
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(1) Dz.U. L 195 z 11.7.1998, str. 46.



ZAŁĄCZNIK

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE KOMISJI TECHNICZNEJ

1. Obecność na zebraniach

a) Jeżeli urzędujący Przewodniczący nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Technicznej, jego zastępca sprawuje
funkcję przewodniczącego.

b) Jeżeli wymaga tego charakter omawianych spraw, członkom Komisji Technicznej podczas jej posiedzeń towarzyszyć
może jeden lub więcej ekspertów dodatkowych. Każda delegacja może z zasady składać się z maksymalnie czterech
osób.

c) We wszystkich posiedzeniach Komisji Technicznej lub grup roboczych ad hoc uczestniczy przedstawiciel Komisji
Wspólnot Europejskich lub członek Sekretariatu lub inna osoba wyznaczona przez Sekretariat Generalny Komisji
Administracyjnej. W posiedzeniach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele innych służb Komisji Wspólnot Euro-
pejskich, jeżeli uzasadnia to kwestia, która będzie rozstrzygana podczas posiedzenia.

2. Głosowanie

a) W czasie gdy funkcję Przewodniczącego sprawuje stały członek Komisji Technicznej, zamiast niego głosuje jego
zastępca.

b) Każdy obecny członek, który podczas głosowania wstrzymuje się od głosu, zostanie poproszony przez Przewodni-
czącego o podanie powodów wstrzymania się od głosu.

c) Jeżeli większość obecnych członków wstrzymuje się od głosu, wniosek poddany pod głosowanie zostaje uznany za
nierozpatrzony.

3. Porządek dzienny

a) Tymczasowy porządek dzienny każdego posiedzenia Komisji Technicznej sporządzany jest przez Sekretariat
w konsultacji z Przewodniczącym Komisji Technicznej. Zanim dany punkt zostanie wprowadzony do porządku
dziennego, Sekretariat może, jeżeli uzna za konieczne, zwrócić się do zainteresowanych delegacji z prośbą
o pisemną opinię w tej sprawie.

b) Tymczasowy porządek dzienny składa się, zasadniczo, z punktów zgłoszonych przez członków lub przez przedsta-
wiciela Komisji Wspólnot Europejskich i w stosownych przypadkach, nie związanych z porządkiem dziennym,
otrzymanych przez Sekretariat co najmniej 20 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia.

c) Tymczasowy porządek dzienny jest rozsyłany co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia do
członków Komisji Technicznej, przedstawiciela Komisji Wspólnot Europejskich i wszelkich innych osób, które mają
uczestniczyć w posiedzeniu. Dokumentacja związana z punktami porządku dziennego jest wysyłana do zainteresowa-
nych osób gdy tylko jest dostępna.

d) Na początku każdego posiedzenia Komisja Techniczna zatwierdza jego porządek dzienny. Dodatkowe punkty, nieza-
warte w tymczasowym porządku dziennym mogą być wprowadzone do porządku dziennego jednomyślną decyzją
Komisji Technicznej podjętą w drodze głosowania. Za wyjątkiem nagłych przypadków, członkowie Komisji Tech-
nicznej mogą wstrzymać się od przedstawiania ostatecznego stanowiska do czasu kolejnego posiedzenia w zakresie
tych punktów porządku dziennego, w odniesieniu do których nie otrzymali oni stosownych dokumentów we właści-
wych językach w terminie pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia.

4. Grupy robocze ad-hoc

a) Grupom roboczym ad hoc przewodniczy ekspert wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Technicznej
w porozumieniu z przedstawicielem Komisji Wspólnot Europejskich lub, jeżeli to niemożliwe, ekspert reprezentujący
państwo, którego przedstawiciel sprawuje stanowisko Przewodniczącego Komisji Administracyjnej.

b) Przewodniczący grupy roboczej ad hoc wzywany jest na posiedzenie Komisji Technicznej, w trakcie którego omawiane
jest sprawozdanie danej grupy roboczej ad hoc.

PLL 104/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.4.2005



5. Kwestie administracyjne

a) Przewodniczący Komisji Technicznej może udzielać Sekretariatowi wszelkich instrukcji dotyczących planowanych
posiedzeń oraz wykonywania zadań wchodzących w zakres funkcji Komisji Technicznej.

b) Sekretariat w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Technicznej zwołuje Komisję Techniczną listownie, rozsyłając
zaproszenie do członków i przedstawiciela Komisji Wspólnot Europejskich 10 dni roboczych przed posiedzeniem.

c) Wszystkie posiedzenia są protokołowane, a protokół, co do zasady, zatwierdza się podczas kolejnego posiedzenia.
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