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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych
Technologiach

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/383/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W listopadzie 1991 r. Komisja Europejska przyjęła
decyzję o włączeniu etyki do procesu decyzyjnego
w ramach działań Wspólnoty w zakresie badań
i rozwoju technologicznego, powołując Grupę Doradców
do spraw Etycznych Skutków stosowania Biotechnologii
(GAEIB).

(2) W dniu 16 grudnia 1997 r. Komisja podjęła decyzję
o zastąpieniu GAEIB Europejską Grupą do spraw Etyki
w Nauce i Nowych Technologiach (EGE), rozszerzając
mandat Grupy na wszystkie obszary stosowania nauki
i technologii.

(3) Mandat Grupy EGE został odnowiony decyzją Komisji
z dnia 26 marca 2001 r. na okres czterech lat, a jego
zakres w niewielkim stopniu zmieniony w celu poprawy
metod pracy Grupy.

(4) Grupa EGE potrzebuje nowych metod pracy, aby odpo-
wiednio reagować na coraz szybszy rozwój nauki
i technologii, oraz nowych kompetencji, aby móc
uwzględniać szerszy zakres naukowych
i technologicznych zastosowań.

(5) Komunikat Komisji w sprawie otrzymywania
i stosowania przez Komisję porad specjalistycznych:
zasady i wskazówki (COM(2002) 713), stanowi, że
„otwarte zaproszenia mogą być szczególnie właściwe

w przypadku delikatnych zagadnień oraz gdy istnieje
duże prawdopodobieństwo, że grupy powoływane są
na stosowny okres czasu”.

(6) Obecny mandat Grupy EGE wygasa w dniu 25 marca
2005 r., zatem poniższa decyzja zastępuje mandat załą-
czony do komunikatu Komisji z dnia 26 marca 2001 r.
(C(2001) 691),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Komisja niniejszym przyjmuje decyzję o odnowieniu mandatu
Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Techno-
logiach (EGE) na okres czterech lat.

Artykuł 2

Zadania

Zadaniem Grupy EGE jest doradzanie Komisji w kwestiach
etycznych odnoszących się do nauki i nowych technologii na
wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy. Parlament oraz Rada
mogą zwrócić uwagę Komisji na zagadnienia, które uważają za
szczególnie ważne w kontekście etyki. Komisja, zwracając się do
Grupy EGE o wydanie opinii, ustanawia termin, w ciągu którego
ma ona być dostarczona.

Artykuł 3

Skład – nominacja członków – mianowanie

1. Członkowie Grupy EGE są mianowani przez Przewodni-
czącego Komisji.
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2. Zastosowanie będą miały poniższe zasady:

— Członkowie mianowani są ad personam. Członkowie wystę-
pują we własnym imieniu i proszeni są o doradzanie
Komisji niezależnie od wpływów z zewnątrz. EGE jest
grupą niezależną, pluralistyczną i wielodyscyplinarną.

— W skład Grupy EGE wchodzi maksymalnie 15 członków.

— Każdy członek Grupy EGE mianowany jest na okres czte-
rech lat. Mandat ten jest odnawialny maksymalnie na
kolejne dwie kadencje.

— Członków, którzy nie są już w stanie wnosić wydajnego
wkładu w prace grupy lub którzy podali się do dymisji,
można zastąpić innym członkiem zgodnie z art. 3.1 na
podstawie listy rezerwowej na okres pozostający do końca
mandatu.

— Wyznaczenie i wybór członków Grupy EGE nastąpi na
podstawie otwartego zaproszenia do wyrażania zaintereso-
wania. W procedurze wyboru pod uwagę bierze się również
dodatkowe wnioski otrzymane z innych źródeł.

— Lista członków Grupy EGE zostaje opublikowana przez
Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Funkcjonowanie Grupy

1. Członkowie Grupy EGE wybierają spośród siebie przewod-
niczącego oraz jego zastępcę na okres jednej kadencji.

2. Program pracy Grupy EGE (w tym przeglądy dotyczące
kwestii etycznych zaproponowane przez Grupę EGE
w ramach jej prawa do własnej inicjatywy – patrz: art. 2) przyj-
muje Przewodniczący Komisji. Biuro Doradców ds. Polityki
Europejskiej (BEPA) Komisji, działając w ścisłej współpracy
z przewodniczącym Grupy EGE, odpowiada za organizację
pracy Grupy EGE oraz jej sekretariatu.

3. Spotkania robocze Grupy EGE nie są publiczne. Poza
spotkaniami roboczymi Grupa EGE może prowadzić dyskusję
na temat swojej pracy z zainteresowanymi departamentami
Komisji oraz może zapraszać przedstawicieli organizacji poza-
rządowych lub przedstawicieli organizacji, jeśli jest to właściwe

w kontekście wymiany poglądów. Porządek dnia spotkań Grupy
EGE zostanie przekazany do odpowiednich służb Komisji.

4. Grupa EGE będzie się normalnie spotykać w siedzibie
Komisji zgodnie z procedurą i kalendarzem ustalonym przez
Komisję. Grupa EGE powinna spotkać się co najmniej 6 razy
w ciągu 12 miesięcy, przeznaczając w sumie na te spotkania
około dwunastu dni roboczych w ciągu jednego roku. Od
członków oczekuje się obecności co najmniej na czterech spot-
kaniach rocznie.

5. W celu przygotowania swojej opinii oraz w granicach
dostępnych na ten cel środków Grupa EGE:

— może zapraszać, jeśli uzna to za pożyteczne i/lub konieczne,
ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w celu ukie-
runkowania i objaśnienia zagadnień będących przedmiotem
prac Grupy EGE;

— może zainicjować badania w celu zebrania niezbędnych
naukowych i technicznych informacji;

— może powołać grupy robocze w celu rozważenia specjalis-
tycznych zagadnień;

— zorganizuje publiczną debatę w celu wsparcia dialogu oraz
poprawy przejrzystości każdej wydanej przez siebie opinii;

— ustanowi bliskie kontakty z departamentami Komisji zaan-
gażowanymi w prace nad zagadnieniami, którymi zajmuje
się Grupa;

— może ustanowić bliższe kontakty z przedstawicielami
różnych grup etycznych w Unii Europejskiej oraz
w krajach ubiegających się o członkostwo.

6. Każda opinia zostaje opublikowana natychmiast po jej
przyjęciu. W przypadku gdy opinia nie została przyjęta jedno-
myślnie, zawiera ona wszelkie odmienne zdania. W przypadku
kiedy istnieje operacyjna potrzeba wystawienia opinii na szcze-
gólny temat w przyspieszonym trybie, wydane zostaną krótkie
oświadczenia, po których nastąpi w razie konieczności
pełniejsza analiza. Zasada przejrzystości jest przestrzegana jak
w przypadku każdej innej opinii. Opinie Grupy EGE zawsze
odnoszą się do najbardziej aktualnego stanu technologii
w czasie, kiedy opinia jest wydawana. Grupa EGE może podjąć
decyzję o aktualizacji swojej opinii, jeśli uzna to za konieczne.
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7. Grupa EGE przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

8. Przed upływem mandatu Grupa EGE sporządza sprawoz-
danie na temat swojej działalności, za co odpowiada przewod-
niczący. Sprawozdanie zostaje opublikowane.

Artykuł 5

Koszty związane z organizacją spotkań

Koszty podróży oraz diet związane z organizacją spotkań
Grupy EGE pokrywa Komisja zgodnie z zasadami Komisji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu wyznaczenia
nowych członków Grupy EGE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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