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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

ustanawiająca Zespół Doradczy ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem

(2005/516/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W 2003 r. Komisja powołała Grupę Osobistości
z dziedziny badań nad bezpieczeństwem, której zasadni-
cze zadanie polegało na przedstawieniu propozycji zasad
i priorytetów Europejskiego Programu Badań nad
Bezpieczeństwem (ESRP).

(2) Po przedstawieniu przez Grupę Osobistości w 2004
r. raportu zatytułowanego „Badania na rzecz bezpiecznej
Europy”, w komunikacie Komisji z dnia 7 września 2004
r. zatytułowanym „Badania nad bezpieczeństwem —

następny etap” (1) zaproponowano powołanie Zespołu
Doradczego ds. Europejskich Badań nad Bezpieczeń-
stwem (ESRAB).

(3) Konieczne jest powołanie ESRAB oraz określenie jego
zadań i struktury.

(4) ESRAB powinien wnieść wkład w treść i wdrożenie
Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem.

(5) W skład ESRAB powinni wejść eksperci reprezentujący
różne zainteresowane grupy, a mianowicie użytkowni-
ków, przemysł i organizacje badawcze. ESRAB powinien
składać się z dwóch grup o różnych, ale uzupełniających
się rolach, stosownie do ich dziedzin działalności.

(6) Bez uszczerbku dla komisyjnych reguł dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w Załączniku do decyzji
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy
określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez
członków ESRAB.

(7) Należy ustalić termin stosowania niniejszej decyzji.
W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość
przedłużenia tego terminu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zespół doradczy

Powołuje się niniejszym zespół doradczy przy Komisji
Europejskiej zwany „Zespołem Doradczym ds. Europejskich
Badań nad Bezpieczeństwem” (ESRAB), ze skutkiem od
dnia 1 czerwca 2005 r.

L 191/70 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.7.2005

(1) COM(2004) 590 wersja ostateczna.
(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona

decyzją 2005/94/WE, Euratom (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 66).



Artykuł 2

Zadania

Komisja może zasięgać opinii ESRAB we wszelkich sprawach
dotyczących treści i wdrożenia Europejskiego Programu Badań
nad Bezpieczeństwem (ESRP), realizowanego w ramach
programu ramowego na rzecz badań Wspólnoty Europejskiej.

ESRAB wykonuje swoje zadania z pełną znajomością
kontekstu polityki europejskiej, w szczególności działalności
badawczej prowadzonej na szczeblu krajowym, i wspierając
europejskie inicjatywy z zakresu polityki badań naukowych.

ESRAB przedstawia Komisji zalecenia dotyczące, między
innymi, następujących zagadnień:

a) określanie misji strategicznych, obszarów zainteresowa-
nia i priorytetów ESRP na podstawie raportu Grupy
Osobistości „Badania na rzecz bezpiecznej Europy”,
z uwzględnieniem powołania Europejskiej Agencji
Obrony oraz działań podejmowanych na szczeblu
krajowym i międzyrządowym;

b) zdolności technologiczne, jakie mają być zapewnione
przez uczestników programu; Komitet przedstawi zale-
cenie dotyczące strategii na rzecz poprawy bazy
technologicznej europejskiego przemysłu w celu zwięk-
szenia jego konkurencyjności;

c) strategiczne i operacyjne aspekty ESRP,
z uwzględnieniem doświadczeń i rezultatów uzyskanych
w ramach działań przygotowawczych na rzecz poprawy
europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie
badań nad bezpieczeństwem (1), uzyskanych od służb
Komisji aktywnie zainteresowanych dziedziną bezpie-
czeństwa, w tym badaniami objętymi programem
ramowym na rzecz badań Wspólnoty Europejskiej, oraz
od innych grup eksperckich i doradczych;

d) kwestie wdrożeniowe, takie jak wymiana informacji
niejawnych oraz prawa własności intelektualnej;

e) optymalizacja wykorzystania publicznej infrastruktury
badawczej i analitycznej w ramach Europejskiego
Programu Badań nad Bezpieczeństwem;

f) strategia komunikacji służąca promowaniu wiedzy na
temat ESRP oraz informowaniu o programach bada-
wczych uczestników.

Przewodniczący obu grup ESRAB, określonych w art. 4 ust. 1,
mogą wskazywać Komisji inne zagadnienia wymagające opinii
Komitetu.

Artykuł 3

Członkowie ESRAB — mianowanie

1. Członkowie ESRAB są mianowani przez Komisję spośród
wysokiej rangi specjalistów i ekspertów strategicznych
posiadających wiedzę fachową w dziedzinach wymienionych
w art. 2.

2. Członkowie są mianowani ad personam i nie wyznacza się
zastępców. Członkowie działają we własnym imieniu
i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek zewnętrz-
nych instrukcji. Nie rozpowszechniają oni informacji uzyska-
nych przez Zespół w toku jego działań, jeśli Komisja uzna
takie informacje za poufne.

3. Członkowie są mianowani na okres nieprzekraczający
terminu wygaśnięcia niniejszej decyzji. Pełnią oni swoje
funkcję do chwili mianowania następców lub do końca swojej
kadencji.

4. Komisja może mianować inną osobę na pozostały okres
kadencji członka, który utracił zdolność wnoszenia użytecz-
nego wkładu w prace Zespołu, złożył rezygnację lub nie
przestrzega warunków określonych w ust. 2 niniejszego
artykułu bądź w art. 287 Traktatu.

5. Wykaz członków ESRAB oraz mianowania kolejnych są
ogłaszane przez Komisję dla celów informacyjnych w serii
C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Funkcjonowanie

1. ESRAB składa się z dwóch grup:

a) grupy zajmującej się wymogami zamawiających badania
nad bezpieczeństwem;

b) grupy zajmującej się wymogami dostawców technologii.

2. Członkowie ESRAB wybierają przewodniczącego każdej
z grup.

3. W porozumieniu z Komisją mogą być zakładane
podgrupy ad hoc, których zadaniem jest badanie szczególnych
zagadnień na podstawie mandatu określonego przez jedną lub
obie grupy ESRAB. Zaraz po wypełnieniu swojego mandatu
podgrupy są rozwiązywane.
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(1) COM(2004) 72 wersja ostateczna.



4. Komisja może zapraszać ekspertów lub obserwatorów,
w tym osoby ze służb Komisji posiadające szczególne
kompetencje, do prac nad poszczególnymi punktami
porządku obrad, osoby te udzielają wskazówek potrzebnych
w pracach ESRAB albo uczestniczą w pracach podgrup ad hoc,
jeśli uzna się to za niezbędne lub użyteczne.

5. Grupy ESRAB spotykają się zazwyczaj w biurach Komisji
zgodnie z trybem i kalendarzem ustalonym przez Komisję.
Obie grupy ESRAB mogą korzystać z obsługi sekretarskiej
Komisji. Grupy mogą odbywać wspólne spotkania w celu
zapewniania spójności stanowisk i lepszej koordynacji.
Wspólnym spotkaniom przewodniczą wspólnie przewodni-
czący obu grup ESRAB.

6. Na podstawie wniosku Komisji grupy ESRAB przyjmują
uzgodnione zakresy uprawnień, w tym regulamin.

7. W celu rozprowadzania dokumentów roboczych, wnio-
sków, protokołów oraz wszelkich innych stosownych doku-
mentów założona zostaje zamknięta sieć wewnętrzna
(intranet).

Artykuł 5

Wydatki

Koszty podróży ponoszone przez członków i wybranych
ekspertów w związku z działaniami ESRAB są zwracane przez
Komisję zgodnie z jej zasadami. Członkowie i wybrani
eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez
nich zadania.

Artykuł 6

Ujawnianie informacji

Zasady ujawniania informacji przez członków ESRAB zostają
określone w regulaminie ESRAB.

Żadne osoby uczestniczące w działaniach ESRAB nie
ujawniają informacji, do których uzyskują dostęp w związku
ze swoim udziałem w tych działaniach.

Artykuł 7

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Członek Komisji
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